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 األخرى كتب املؤلفحتميل 
 

 

  ف   ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   أحاديث   من   األربعون  •
 واإليمان   اتلوحيد 

•  

حديثًا صحيًحا ف اتلوحيد  أربعون  : الوصف  •
واإليمان، مبّوب عليها بفقهها، وبآيات  

 الكتاب 

 حممد بن شمس ادلين : املصنِّف  •

 قياس صغري 70  ت: الصفحا   عدد  •

 هحتميل أو ملشاهدته هنا   انقر: الكتاب   رابط  •

 

 الطهارة   ف   األربعون 
 

أربعون حديثًا صحيًحا ف الطهارة،  : الوصف  •
مبّوب عليها باألحاكم الفقهيّة وأدتّلها من 

 كتاب الل 

 حممد بن شمس ادلين : املصنِّف  •

 قياس صغري 58 :الصفحات   عدد  •

 هحتميل أو ملشاهدته هنا   انقر: الكتاب   رابط  •
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 اإلسالمية   العقيدة   تيسري  •

•  

رشح خمترص ىلع منظومة سلم  : الوصف  •
 الوصوول إىل علم األصول 

 حممد بن شمس ادلين : املصنِّف  •

 قياس كبري 419 : الصفحات   عدد  •

 هحتميل أو ملشاهدته هنا   انقر: الكتاب   رابط  •

 

 اإلسالم   األطفال   تعليم  •

•  

كتاب جيمع خمتلف أبواب ادلين،  : الوصف  •
 .ويعرضها بطريقة تناسب الطفل املسلم

 حممد بن شمس ادلين : املصنِّف  •

 قياس كبري 256 :الصفحات   عدد  •

 حتميله أو ملشاهدته هنا   انقر: الكتاب   رابط  •

 

 والسنة   الكتاب   من   ادلاعء  •

•  

داعًء  117مجيع األدعية القرآنية، و: الوصف •
 .نبويًّا

 حممد بن شمس ادلين: املصنِّف •

 قياس وسط 60  :الصفحات  عدد  •

•  

 هحتميل أو ملشاهدته هنا انقر: الكتاب  رابط •
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 الفصل األول
 االعتقاد

 

 

ف هذا الفصل حيفظ الطالب األحاديث اليت ف 
  .أوهل، وحيفظ األسئلة مع أجوبتها
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ْن تُْؤِمَن بِالِل، َوَماَلئَِكِتِه، َوُكتُِبِه،  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -1
َ
اإِليَماُن أ

هِ   .( واللفظ هل 8) مسلم (، و50خاري )رواه ابل  (َورُُسِلِه، َواْْلَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَشِّ

 

 

 

 اكتب لك ركن ف حقل

ما هو اإليمان؟ 

 1 منزلي نشاط
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ْن ََل إهَِلَ إَِلا  بُِِنَ اإْلِْساَلُم ىلَعَ ََخٍْس، : )ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -2
َ
َشَهاَدِة أ

ََكِة، وََحجِّ ابْلَيِْت،   اَلِة، َوإِيتَاِء الزا ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ، َوإِقَاِم الصا نا حُمَما
َ
الُل، َوأ

 . (16) ومسلم  (8)  رواه ابلخاري  (وََصْوِم َرَمَضانَ 

 

 
 

 إذا انهدم أحدهما انهدم إسالم الشخص؟ ما هما الركنان اذلان -1
 رتب األراكن ف هذا الشلك، وانتبه ماذا ستجعل ف الركنني األساسيني  -2

 

؟ ما أراكن اإلسالم

 2 منزلينشاط

 اإلسالم
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اإِليَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن ُشْعبًَة، َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن  )  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل   -3
فَْضلَُها قَْوُل ََل إهَِلَ  ويف صحيح مسلم: ) .(35) ومسلم (، 9)رواه ابلخاري  (اإِليَمانِ 

َ
فَأ

ِريِق  َذى َعِن الطا
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة اأْل

َ
(. إَِلا الُل، َوأ

 

 
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ كيف نزيد إيماننا؟ - 1
 ضع ف لك حقل شعبة من شعب اإليمان -2 

 

  

  

 

كم عدد ُشَعِب اإليمان؟

 3نشاط منزلي 
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 أمساء اهلل احلسنى (1
تِْسَعًة َوتِْسِعنَي اْسًما ِمائًَة إَِلا َواِحًدا،   للإِنا قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -4

ْحَصاَها َدَخَل اجلَناةَ 
َ
.( 2677(، ومسلم )2736رواه ابلخاري )(  َمْن أ

  ]ملحوظة: لم يذكر رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص هذه األسماء، وإنما حّض ىلع إحصائهما، وهلذا اجتهد العلماء ىلع إحصائها من الكتاب والسنّة. واألسماء
ما حتريت كونه اسم   . وهلذا وضعت ف هذا الكتاباملنترشة بني انلاس فيها ما َل دْلل ىلع أنه اسم، َكلضار، واملنتقم، والرشيد، والستار، وغريها

 [ ، وأسأل الل أن يوفقِن إحصائها مجيًعاورد بدْلل صحيح، وتركت ما فيه شك، فاكنت أقل من تسع وتسعني اسما

اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن   للُ ا ُهوَ قال الل تعاىل: ﴿ وُس السا ِي ََل إهَِلَ إَِلا ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ اذلا
ُ ُسبَْحاَن ا ُكوَن  للالَْعِزيُز اجْلَبااُر الُْمتََكِّبِّ ا يرُْشِ ُر   للُهَو ا  َعما اْْلَاِلُق ابْلَاِرُئ الُْمَصوِّ

ْسَماُء احْلُْسََن يَُسبُِّح هَلُ 
َ
رِْض َوُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيمُ هَلُ اأْل

َ
َماَواِت َواأْل  ﴾  َما ِف السا

 من أسماء الل تعاىل: 

وُس  الَْمِلُك  الراِحيمُ  الراْْحَنُ  للا المُ  الُْقدُّ  السا
ُ  اجْلَباارُ  الَْعِزيزُ  الُْمَهيِْمنُ  الُْمْؤِمنُ  َمدُ  الُْمتََكِّبِّ  الصا
ارُ  الُْمَصوِّرُ  ابْلَاِرئُ  اْْلَاِلُق  ارُ  الَْغفا اُب  الَْقها  الَْوها
زااُق  اْلاّلُق   احْلَِكيمُ  احْلَِليمُ  الَْعِليمُ  الَْفتااحُ  الرا
 احلَِميْدُ  الَويِلُّ  الَْقيُّومُ  الَْحُّ  الَْعِظيمُ  الَْواِسعُ 

ِميعُ  الَْكِبريُ  الَْعِلُّ  اْْلَِبريُ  اللاِطيُف   ابْلَِصريُ  السا
ُل  وا

َ
اِهرُ  اْلِخرُ  األ  الوَُدودُ  الَِّبُّ  ابَلاِطنُ  الظا

 األْكَرم الَغِِنُّ  الُمتََعالِ  الَْواِحدُ  الَغُفورُ  الَكِريمُ 
اِف  األىلَع  الَويِلُّ  الَمِتنِيُ  رُ  الرابُّ  الشا  الُْمَسعِّ

مُ  ابْلَاِسُط  الَْقابُِض  رُ  الُمَقدِّ  الُمؤَخِّ
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 الدينأصول  (2
 .ريب الل، َل هلإ إَل هو من ربك؟  -1
 .﴾ اإلسالم اللِ   عندَ   ينَ ادلِّ  إنا ﴿  ديِن اإلسالم ما دينك؟  -2
 .صىل الل عليه وسلّم  حممد،   ك؟من نبيُّ   -3
 .القرآن  ما كتابك؟  -4
 .الكم الل  هو  القرآن  ما هو القرآن؟  -5
 .ملسو هيلع هللا ىلصالسنّة يه الكم رسول الل  نّة؟ما يه السُّ   -6
، من بمحمد ملسو هيلع هللا ىلصيؤيعبد إَل الل، و هو اذلي َل من هو املسلم؟  -7

 م الصالة.يقي و
رتك ما يفعل ما أمره الل بفعله، ويهو اذلي  من هو املؤمن؟  -8

 أمره الل برتكه.
ر بمراقبة الل هل، فيفعل لك يشء شعُ هو اذلي ي ن؟حسِ من هو المُ   -9

 بأحسن طريقة.
رمن َل يدين بدين اإلسالم. هو الاكفر؟من    -10  ر

 

 

 الفرااغت امأل أي ادلرجات أفضل؟ اإلسالم، ام اإليمان، أم اإلحسان؟ (1)
 ................................  ؟ادلرجة اليت تريد الوصول إْلها   ما  (2)

 4 نشاط منزلي
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 لوهّيةاال (3

 هو اذلي خلقنا ورزقنا. من هو الل؟  -11

 ن ِف م مَ ُت نْ أأمِ ﴿قال تعاىل: ف السماء.  الل؟أين    -12
 ﴾َض األرْ   مُ كُ بِ   َف سِ أن َيْ   اءِ مَ السا 

 لك يشء. عرشه، وفوق  معناه أنه فوق ما معَن الل ف السماء؟  -13

 وتسعون.  تسعةٌ  ا لل ف القرآن والسنّة؟ سمً اكم   -14

15-   ُ  .﴾ ءيَش   هِ لِ ثْ مِ كَ   ليَس ﴿َل،   ؟خلوقاتشبه املهل الل ي

 .لكن أهل اجلنة يرونه نراه،ف ادلنيا َل  يمكن أن نرى الل؟هل    -16

 

 

 اكتب أسماء الل تعاىل املوجودة ف سورة الفاحتة - 1

 اكتب أسماء الل تعاىل املوجودة ف آية الكرس  -2

 اكتب أسماء الل تعاىل املوجودة ف سورة اإلخالص -3

 5 نشاط منزلي
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 التوحيد (4
 نا اجلِ  ُت قْ لَ وما خَ ﴿ لعبادته  اخلقن ؟الل ملاذا خلقنا  -17

 ْ  .﴾وندُ بُ عْ إَل ِْلَ  َس واإلن
َحًدا﴿  َل، قال تعاىل هل جيوز أن نعبد غري الل؟   -18

َ
 ﴾فَاَل تَْدُعوا َمَع الِل أ

 .﴾دأحَ  اللُ  وَ ل هُ قُ ﴿ واحد  كم هلإ نلا؟  -19
َ ِل ربنا ﴿لم يَ ألن َل،  هل املسيح ابن الل؟  -20  ﴾.ودَل م يُ ، ول
 ألنه َل هلإ غريه. نعبد غري الل؟ ملاذا َل  -21
 َل، ألن ادلاعء عبادة. هل ندعو غري الل؟  -22
 َل نسجد إَل لل. هل نسجد لغري الل؟  -23
 ، َل يعلم الغيب إَل الل.َل ؟ملستقبلهل أحد يعلم ا  -24

 

 

 ىلع الاكذب  نهم يعرفون املستقبل، هل هذا صحيح؟  ضع إشارة هؤَلء يقولون إ

 

َحرة قارئو الفنجان قارئو الكف  السا

 6منزلي نشاط
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 املالئكةاإلميان ب (5
 لل، َل نراهم. عبادٌ  املالئكة؟من هم   -25
 من نور. خلقهم ؟خلقهم الل ما مِ   -26
 َل، ليسوا إناثًا وَل ذكوًرا. هل املالئكة إناث؟  -27
د ثالثًا من عدِّ   -28

 ؟املالئكة
 . هو اذلي ينقل الكم الل إىل األنبياء:  جِّبيل 
 .املولك باملطر ُك لَ : المَ مياكل

 .: املولك بانلفخ ف الصورإرسافيل
 َملاَكن مع لك شخص، يكتبان أعماهل. ؟ الرقيب والعتيد نمَ   -29
 حياسبه الل عليها.يَشهدان عليه، ول ؟املاذا يكتبان أعمانل  -30
لكما عمل اإلنسان عماًل صاحلًا؛ يكتب  ات؟نَ سَ ما يه احلَ   -31

 املالئكة هل حسنات.
لكما عمل اإلنسان عماًل سيئًا؛ يكتب  ما يه السيئات؟  -32

 سيئات.املالئكة هل 
 .بالصالة، واتلوبة، واَلستغفارب كيف نمحو السيئات؟  -33

 

 

 ______________________هل جيوز أن نرسم املالئكة؟   - 1

 ________________  ا؛ ماذا ستفعل بعده؟ ئً شيئًا سيِّ  إذا فعلَت  -2

 7 منزلي نشاط
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 الكتباإلميان ب (6

 ف.حُ الصُّ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص  إبراهيمما اسم الكتاب اذلي أنزهل الل ىلع    -34

 وراة.اتلا  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ما اسم الكتاب اذلي أنزهل الل ىلع موىس  -35

 إلجنيل.ا ؟ملسو هيلع هللا ىلص ما اسم الكتاب اذلي أنزهل الل ىلع عيىس  -36

 القرآن. ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ما اسم الكتاب اذلي أنزهل الل ىلع حممد  -37

 اتلغيري واتلبديل. ما معَن اتلحريف؟  -38

 القرآن. حتريف؟ما هو الكتاب اذلي ليس فيه   -39

 .الكم الل ماذا نقول عن القرآن الكريم؟  -40
 

 

 _______________ْلن؟ سورة من القرآن حفظت حىت اكم  - 1
 _____________ا حلفظ القرآن؟ كم خصصت من وقتك يومي - 2
 ___________________مىت تتوقع أن تكمل حفظ القرآن َكماًل؟  - 3

 ___________________   ما يه اْليات والسور اليت تقرأها قبل انلوم؟  -  4

 منزلينشاط
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 لُسالرُّاإلميان ب (7
 األنبياء.الرُُّسل، و من هم أفضل البرش؟   -41
هو إنسان أرسله الل إْلنا، ْلعرفنا  سول؟ما معَن الرا   -42

 . كيف نعبدهبصفات الل، ويعلمنا 
 وعرشون.  َخٌس  ؟الكريم كم نيب ُذِكَر ف القرآن  -43
 . نوح، إبراهيم، موىس، عيىس، حممد نبياء من األعدد َخسة   -44
 أحبهم لكهم.  من هم األنبياء اذلين حتبّهم؟  -45
 لمونا ديننا. رفونا بربنا، وع ألنهم ع ملاذا حتبهم؟  -46
 إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص. من هو خليل الراْحن؟   -47
 موىس ملسو هيلع هللا ىلص.  من هو لكيم الل؟   -48
 عيىس ملسو هيلع هللا ىلص.  الل؟  ةُ مَ من هو لَكِ   -49
 ، ولكن رفعه الل إىل السماء.ليس بعد هل مات عيىس ملسو هيلع هللا ىلص؟   -50
 ف آخر الزمان.  ؟ عيىس ملسو هيلع هللا ىلص مىت سيزنل  -51
 حيكم األرض باإلسالم. ماذا سيفعل؟   -52
 إسماعيل ملسو هيلع هللا ىلص.  من هو جد العرب؟   -53
من هو الكريم ابن الكريم ابن   -54

 الكريم ابن الكريم؟ 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 

 إبراهيم صىل الل عليهم وسلم. 
 حممد ملسو هيلع هللا ىلص.  األنبياء؟ آخرمن هو   -55
 َل، ومن ادىع انلبوة بعده َكن َكذبًا. هل يمكن أن يأيت نيب بعده؟   -56

 
 _________________ اسمه ف القرآن الكريم؟من أكرث نيب ُذكر 

 8 نشاط منزلي
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 .ملسو هيلع هللا ىلصحمّمد  (8

لب بِن هاشِم  ما اسم نبينا؟  -57 حممُد بُن عبِد الِل بِن عبِد املطا
 بِن عبِد َمنَاِف.

 من العرب.  من بِن هاشم، وقريش  من قريش، من أي قبيلة هو؟  -58

 م.571قبل اهلجرة، املوافق  53ف اعم  مىت ُودل؟  -59
 ه. 11ربيع األول  12 مىت تويف؟  -60
 ف مكة. أين ُودِل؟  -61
 إىل املدينة. إىل أين هاجر؟  -62
 .د، أْحد، احلارش، العاقب، املايححمم اذكر بعض أسمائه  -63
 أبو القاسم. ما كنيته؟  -64
القاسم، عبد أم لكثوم،  فاطمة، زينب، رقيّة، ؟ن أوَلدهمَ   -65

 الل، إبراهيم.
 

 

 .اكتب بعض املعلومات األخرى عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص لتشاركها مع زمالئك
............................................................................................................

............................................................................................................ 

 نشاط منزلي
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 اليوم اآلخر (9
 فيه. انلاَس   هو اْلوم اذلي حياسب اللُ  ما هو يوم القيامة؟  -66

 اجلنّة. م اللُ هُ لُ دخِ يُ  ما مصري املؤمنني؟  -67
تعاىل  اللُ  نُ زِ يَ  ،ّفتانهل كِ  هو مزيانٌ  ما هو املزيان؟  -68

 به أعمال انلاس يوم القيامة.
 انلار.لون دخَ يُ  ما مصري الاكفرين؟  -69
ما مصري املسلم اذلي َكنت    -70

 سيئاته أكرث من حسناته؟
دخله ذنوبه، ثم يُ  رِ دْ قَ ل انلار بِ دخَ يُ 

 وقد يعفو عنه. الل اجلنة.
، أو يعطونه من خذون من حسناتهيأ ماذا حيصل ملن أذى اْلخرين؟  -71

 سيئاتهم.
 

 

 

 ما يه األعمال اليت ستعملها لزتيد حسناتك؟

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................ 

 منزلي نشاط



 

 االعتقاد  -الفصل األول  تعليم األطفال اإلسالم 
  

20 

 القدر (10
 ربع مراتب.أ كم مرتبة للقدر؟  -72
 كون.يَ سَ وَ  يشء َكنَ  لكا  مَ لِ أن الل عَ  ما املرتبة األوىل؟  -73
 يكون أن الل أمر القلم بكتابة لك يشء ما املرتبة اثلانية؟  -74

 إىل قيام الساعة.

  مشيئة الل. ما املرتبة اثلاثلة؟  -75
 أن الل خلق ما شاء. ومعناه: ،اْلَلُق  ما املرتبة الرابعة؟  -76
 أن نبذل جهدنا، مع اَلعتماد ىلع الل. ؟لكُّ وَ ما معَن اتلا   -77
 الرغبة ف أن حيقق الل أمانينا، دون اجتهاد منا. ما معَن اتلوالك؟  -78

 

 
 هل املؤمن يتولك أم يتوالك. - 1

............................................................................................................ 
 إذا حصل يشء لم يعجبنا؛ ملاذا نقول "احلمد لل"؟  - 2

............................................................................................................ 

 بعد أن عرفنا أن الل يعلم لك يشء؛ جيب علينا أن: - 3
............................................................................................................  

 9 منزلينشاط 
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 السمعيات (11
 املخلوقات.  قُف هو سَ  ؟ما هو العرُش   -79
حوض ماء لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص يرشب منه  ؟وُض ما هو احلَ   -80

 املؤمنون يوم القيامة.
 ذلي َل يرشب  ن امَ   -81

 احلوض؟من  
اذلين أضافوا أشياًء من  .ِع دَ ابلِ  أهُل 

 .عندهم إىل ادلين بعد رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص
نم، يميش عليه انلاس هو جرس فوق جه ما هو الرصاط؟  -82

املؤمن إىل اجلنة،  هفيعُِّبُ  .يوم القيامة
 ف انلار.  منه  ويسقط أهل انلار

 ومنهممسلم،    منهم، خملوقات َل نراها ن؟من هم اجلِ   -83
 .َكفر

 املؤمن َل ياف منهم. هل خناف منهم؟  -84
 القِّب.ف  نعيُشها  خاصة  يه حياة   ما يه حياة الِّبزخ؟  -85
 م املؤمن.نعا ب الاكفر، ويُ يعذا  ماذا حيدث ف الِّبزخ؟  -86
 من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟  ماذا يُسأل انلاس ف القِّب؟   -87
 اإلسالم.ديِن و ريب الل، َل هلإ إَل هو. ما إجابتها؟  -88

 ونبيي حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
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 احلديث (12
 هو الكم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. ما هو احلديث انلبوي؟  -89
 صحيح مسلم 2 حيح ابلخاريص 1 ؟ ما أصح كتابني بعد القرآن  -90
كتب احلديث  ما يه    -91

 الستة 
 ؟(أهم كتب احلديث) 

 صحيح مسلم 2 صحيح ابلخاري 1
 سايئسنن النا  4 ُسنن أيب داود  3
 ابن ماجهسنن  6 جاِمُع الرتمذي 5

 ُمسنَد اإلمام أْحد. ما أكِّب كتاب حديث عندنا؟  -92
 أبو هريرة ريض الل عنه. ؟األّمةمن هو حافظ   -93
 اإلمام مالك بن أنس. ؟نَن السُّ  مُ من هو جَنْ   -94
 .ابلخاري ومسلم من هما "الشيخان"؟  -95
 هو اذلي تصح نسبته إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. حديث صحيح؟  :ما معَن  -96
 هو القريب من درجة الصحيح. حديث حسن؟ما معَن:   -97
 هو اذلي َل تصح نسبته إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. حديث ضعيف؟  :ما معَن  -98

 .رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع هو املكذوب  حديث موضوع؟  :ما معَن  -99

 
 ما األحاديث اليت نأخذ ديننا منها؟ – 1

 الصحيح  احلسن  الضعيف  املوضوع 

 10 نشاط منزلي
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 االّتباع (13
 اع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.باتِّ  لل؟ ناما عالمة حب  -100
ف   لنيب ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة الكرام،ل هاتّباعب ؟يًّا ـنِّ ـس  كيف يكون املرء   -101

ع،  دَ ، وترك ابلِ األقوال، واألعمال، واألخالق
 والِفَرق، واجلََمااعت الُمحَدثَة. 

الزيادة ىلع ما جاء ف الكتاب والسنّة  ما يه ابلدعة؟  -102
 .ادلينمن أمور 

 مجاعة املسلمني املّتبعني لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. اجلماعة؟ يهما   -103

 .من القرآن، والسنّة من أين نأخذ ديننا؟  -104
 نفهمه بفهم الصحابة ريض لل عنهم. كيف نفهم ادلين فهًما صحيًحا؟  -105
ما اذلي َل جتوز خمالفته   -106

 غري الكتاب والسّنة؟
وهو أن يتفق قول علماء املسلمني   اإلمجاع،

 .أمر من أمور ادلينف زمان من األزمنة ىلع  

 

 

 ........                                    .... ؟ هل هو ُسِنِّ سيتبع فرقة من الِفَرق،   إنهشخص قال  -1
، هل فعله املسلمني قبلهرآن بفهم خمتلف عما فهمه مجيع سيفهم الق  إنهشخص قال  -2

....        ..                                                                                               ......  مقبول؟
          جديدة ْلصليها انلاس، ماذا يسىم فعله؟بطريقة سيخرتع صالًة   إنهشخص قال  -3

 ....    ....                                                                                                               ............ 

  منزلينشاط
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 اآلل واألصحاب (14
ومات ىلع  ،مؤمنًا  ملسو هيلع هللا ىلص ن ليق الرسوَل مَ  ؟ ايبّ حَ هو الصا من   -107

 . اإليمان
 يلع. ثم عثمان، ثم عمر،  ثم  أبو بكر،  الصحابة؟  ن أفضُل مَ   -108
 زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وذريته.  ابليت؟  من هم أهُل   -109
 زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  أمهات املؤمنني؟  :ا معَنمَ   -110
 ألن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص قال:   ؟ ملاذا حنب أهل ابليت  -111

ْهِل َبييِْت ) -5
َ
ُرُكُم الَل ِف أ َذكِّ

ُ
 . (2408رواه مسلم )  (أ

 أبو بكر ريض الل عنه. يق؟دِّ ن هو الصِّ مَ   -112
 عثمان بن عفان ريض الل عنه. انلُّوَريْن؟ن هو ذو مَ   -113
َمن أول َمن أسلم وعمره   -114

 صغري؟
 يلع بن أب طالب ريض الل عنه.

 عمر بن اْلطاب ريض الل عنه. ن هو الفاروق؟مَ   -115
 واحلسني ريض الل عنهما. ،احلسن دا شباب أهل اجلنة؟ يِّ ن سَ مَ   -116
 ريض الل عنه. دخادل بن الوْل ؟ املسلوُل   اللِ   ن هو سيُف مَ   -117
 معاوية بن أيب سفيان ريض الل عنه. املؤمنني؟ من هو خاُل   -118

 

 

  (اكتب ذلك وارشحه لزمالئك ف ادلرس القادم.) من هو قدوتك من الصحابة؟ وملاذا؟
............................................................................................................ 
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 الفصل الثاني
 اآلداب

 

 

 

من  دًداـعب ـحيفظ الطالل ـف هذا الفص
ف  ةـحـحيـالص ملسو هيلع هللا ىلصول الل ـث رس ـأحادي 

، مع املتعلقة بالعادات اْلداب اإلسالميّة
 معرفة رشحها.

 
بعض اْلداب ذكرتها دون ذكر نص ادلْلل، وذلك إما جتّنًبا  

 لإلطالة، أو لكون حمل الشاهد من انلص غري ظاهر. 
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 آداب املسجد (1
بَِِن آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم  يَا﴿قال الل تعاىل: 
 . [31]األعراف:   ﴾ِعنَْد لُكِّ َمْسِجدٍ 

    :ملسو هيلع هللا ىلصه ــول اللـــال رس ــق -6
َحُدُكُم الَْمْسِجَد، فَلْيَُقْل:) 

َ
اللُهما    إَِذا َدَخَل أ

لَُك ِمْن فَْضِلَك 
َ
ْسأ

َ
بَْواَب رَْْحَِتَك، َوإَِذا َخَرَج، فَلْيَُقْل: اللُهما إِِّنِّ أ

َ
(  اْفتَْح ِِل أ

 .(713) رواه مسلم

 :ملسو هيلع هللا ىلصه  ــول اللـــال رســق -7
َ َرْكَعتَنْيِ )   َحُدُكُم الَمْسِجَد، فَاَل جَيِْلْس َحىتا يَُصلِّ

َ
 ( 1171)بعد  رواه ابلخاري (إَِذا َدَخَل أ

لَْو َيْعلَُم الَمارُّ بنَْيَ يََدِي الُمَصلِّ َماَذا َعلَيِْه،  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -8
ْن َيُمرا بنَْيَ يََديْهِ 

َ
ْرَبِعنَي َخرْيًا هَلُ ِمْن أ

َ
ْن يَِقَف أ

َ
 . (507) ومسلم (510) رواه ابلخاري   (لاََكَن أ

 

 الرجل اذلي ىلع اْلمني مد يده؟ملاذا  - 1
......................................................................... 

 ؟ماذا َكن جيب ىلع الرجل اثلاِّن - 2
......................................................................... 
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 أدب السالم (2
تَْدُخلُوَن اجْلَناَة َحىتا تُْؤِمنُوا، َوََل تُْؤِمنُوا َحىتا حَتَابُّوا،  ََل )  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -9

اَلَم بَيْنَُكمْ  فُْشوا السا
َ
ٍء إَِذا َفَعلْتُُموُه حَتَابَبْتُْم؟ أ ُدلُُّكْم ىلَعَ يَشْ

َ
َوََل أ

َ
. (54) رواه مسلم( أ

ِغرُي ىلَعَ الَكِبرِي، َوالمَ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -10 ارُّ ىلَعَ الَقاِعِد،  يَُسلُِّم الصا
. (2160(، ومسلم )6231)  رواه ابلخاري ( َوالَقِليُل ىلَعَ الَكِثريِ 

 

 

 الفراغني بالالكم املناسب. امأل -1
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 آداب اللباس (3
  ُ[ 26عراف أل ]ا .بلاًسا يسرت العورة أختار

   ،وَل   واجلماجم،َل يكون ىلع بلاس إشارات ختالف ادلين، َكلصليب
(2110( ومسلم )2225)،  (5952ابلخاري )  .لكمات غري َلئقة، وَل صور ذلوات األرواح

 [ 26عراف أل ]ا . ألبس بلاًسا ضيًقا يصف جسديَل

  ( 5885)ابلخاري  .َل يلبس األوَلد بلاس ابلنات، وَل تلبس ابلنات بلاس األوَلد

  (5054( ، والنسايئ )3535أبو داود ) .، وَل السالسل، وَل األساور اذلهب، وَل احلرير األوَلد َل يلبس

  " :بسم اللقبل أن ألبس أقول "
 .(32أبو داود ) وحني أخلع ثيايب أبدأ باجلهة اليرسى  ابدأ اللبس باجلهة اْلمَن.
  " :امهلل لَك احلمُد، أنَت كَسْوتَنِيِه،  إذا َكن اثلوب جديًدا أقول

هِ، ورشِّ ما   أسالَُك ِمن َخرِيه، وَخرِي ما ُصِنع هل، وأُعوُذ بِك ِمْن رشِّ
 وحّسنه املحققون  (3458)  والرتمذي  (4520) رواه أبو داود" ُصِنَع هل

 
 أشياء َل يلبسها إَل ابلنات أشياء َل يلبسها إَل األوَلد

.................................................            ................................................ 

 14 نشاط منزلي
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.................................................            ................................................ 
آداب الطعام (4
ا يَِليَك لل اَسمِّ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -11  بِيَِميِنَك، َولُكْ ِمما

 ابلخاري  (، َولُكْ

( 2022)، ومسلم (5376)

نٍَس، َعِن انلايِبِّ  -12
َ
ناُه  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ

َ
ْن يرَْشََب الراُجُل قَائًِما)، أ

َ
، قَاَل (َنََه أ

ْكُل : َقتَاَدُة: َفُقلَْنا
َ
ْخبَُث  ؟فَاأْل

َ
ْو أ

َ
رَشُّ أ

َ
(2024رواه مسلم )  .َفَقاَل: َذاَك أ

 ا َرَزقَُكُم القول الل تعاىل: ﴿ ، آكل إَل األكل احلاللَل  لل فَُُكُوا ِمما
﴾َحاَلًَل َطيِّبًا

  " فإذا نسيت وبدأت باألكل؛ أقول: " قبل أن أبدأ باألكلبسم اللأقول .
هَلُ َوآِخَرهُ   للا   ِمْسِب"  وا

َ
، وصححه األبلاِّن(3264)  وابن ماجه  ،(3767)  وأبو داود   ،(1858)  رواه الرتمذي"  أ

 ُكْل  ، لقول رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: )آكل بيدي اْلمَن
ْ
َحُدُكْم فَلْيَأ

َ
َكَل أ

َ
إَِذا أ
يَْطاَن   ، َويرَْشَُب  بِيَِميِنِه، َوإَِذا رَشَِب فَلْيرَْشَْب بِيَِميِنِه فَإِنا الشا ُكُل بِِشَماهِلِ

ْ
يَأ

(2020م: )لرواه مس (بِِشَماهِلِ 

  ِ(2022(، مسلم )5376ابلخاري )  .َل من أمام غريي ن أمايم آكل م

  ( 1663مسلم ) .فإِّن أعطيه منه ،نيب من يشتيه طعايماجبإذا َكن
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  إَِذا  أهدي جرياِّن منه، لقول رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص )إذا َكن ف األكل مرق؛
ِصبُْهْم ِمنَْها  

َ
ْهَل َبيٍْت ِمْن ِجرَيانَِك، فَأ

َ
ْكرِثْ َماَءُه، ُثما اْنُظْر أ

َ
َطبَْخَت َمَرقًا فَأ

.(2625رواه مسلم )  (بَِمْعُروٍف 
  ْطَعَمنَا وََسَقانَا، َوَكَفانَا   لل احْلَْمُد ) أقول:من األكل؛ إذا انتهيت

َ
ي أ ِ اذلا

ْن ََل ََكِفَ هَلُ َوََل ُمْؤوِيَ  ( 2715) رواه مسلم  (َوآَوانَا، فََكْم ِمما

  ( 2055مسلم ) .ه ِل مَ أو قدا م الطعاأدعو ملن صنع

  َع من الطعام يشء؛ قَ إذا و 
ُ
إَِذا  قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) ه وآكله.فُ ظِّ نَ أ

ًذى  َوَقَعْت 
َ
ُخْذَها، فَلْيُِمْط َما ََكَن بَِها ِمْن أ

ْ
َحِدُكْم فَلْيَأ

َ
لُْقَمُة أ

يَْطاِن، َوََل َيْمَسْح يََدُه بِالِْمنِْديِل َحىتا يَلَْعَق   ُكلَْها، َوََل يََدْعَها لِلشا
ْ
َوْْلَأ

َكةُ  يِّ َطَعاِمِه الَِّْبَ
َ
َصابَِعُه، فَإِناُه ََل يَْدرِي ِف أ

َ
. (0332رواه مسلم )( أ
  ُّ( 2064(، مسلم )3673ابلخاري )  .الطعام إذا لم يعجبِن َل أُذم

 ( 2380الرتمذي ) .َل أمأل بطِن 
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 والحلال؟ ما هو الطعام الحرام

 حرام حالل
 ، ولك انلجاسات.لك ما يرض اإلنسان واحلبوب. ، وابلقول،والفواكه ،اْلضار

بلقر، والغنم، واملاعز، واإلبل. األنعام: َك
كذلك احلصان، واألرنب، والغزال، 

 والضب، واحلمار الوحيش.

 ير، والضفادع، واحلمار األهل. اْلزن
ثل: احليوانات ذوات األنياب، مكذلك 

 ..انلمر، واألسد، والُكب، والقط
 ، واحلوت،ملائية، َكلسمكالك احليوانات 

 ..والقريدس.واَلخطبوط، واملّحار، 
املحرمة،  احليواناتلك ما فيه مشتقات 

ومن ذلك اجليالتني اذلي يباع ف ادلول 
 غري اإلسالمية.

 . ، َكلنرس، والصقرالطيور الاكرسة .دلجاج، وابلط،  واحلمام: َكاألْلفةالطيور  
 

 إَل ما ُذبح بالطريقة الرشعيّة.  الِّبّيةَل نأكل من الطيور، واحليوانات  
 ذحبها.  لَزمُ أما احليوانات ابلحرية فال ي

؟ش   رعي 
ح الش  ب   روط الذ 

، أو مات سببه. وَل جيوز أكل ما مات بدون  مُ دَ   رُ مِ وينهَ   أو يُنحرأن يُذبح   -1
بالكهرباء، او ُقِتل بالرصاص، أو مات خنًقا، أو مات بالرضب ىلع رأسه.

غريهم،   وَل جيوز أكل ذبائح  .نرصاِّن، أو يهوديأن يذحبه شخص مسلم، أو   -2
ل األخرى.لَ أهل المِ و  ،دةملالحِ َك
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 آداب النوم (5
 أنام باكًرا ليك أستيقظ لصالة الفجر.
  ِ( 2714( ومسلم )6320ابلخاري ) .رايش قبل انلوم أنفض ف

  ُابلخاري  ىلع جنيب األيمن.  م أنامُ أتوّضأ ث 

( 4884) مسلم  ،(2239الوضوء )

  أنفخ ف يَدّي وأقرأ ثالث مرات
(5017)  ابلخاري  .ما وجيه وجسديهثم أمسح ب ،املعوذات

 ( 2311) ابلخاري  .الكرس أقرأ آية

 ( 5055صحيح أيب داود )  .أقرأ سورة الاكفرون

  " :ْحيَا  مهلل ْسِمَك ابِاأقول
َ
ُموُت َوأ

َ
( 6324) ابلخاري  " أ

 

 

 وضع إشارة عند السنة اليت طّبقتها.جرب اْلوم أن تطّبق لك تلك السنن،  (  1)

 ( ماذا تفعل غري ذلك قبل نومك؟2)

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 نشاط منزلي
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 آداب االستيقاظ من النوم (6
  " :َماَتنَا َوإَِْلِْه النُُّشورُ   لل احلَْمُد  أقول

َ
ْحيَانَا َبْعَد َما أ

َ
ي أ ِ  (2711)، ومسلم (6312)ابلخاري  "اذلا

 ( 618)مسلم ، (245)ابلخاري   .واكأسناِّن بالسِّ  نظفأ 
  َ( 278، ومسلم )(162)ابلخاري  .ثالث مرات يّ أغسل يد 

 (3295)ابلخاري  .أستنرث ثالث مّرات 
 رايش.ب فِ رتِّ أ 
 .أصل صالة الضىح 

 

 

( جرب اْلوم أن تطبّق لك تلك السنن، وضع إشارة عند السنة اليت 1)
 طبّقتها.

 ؟بعد أن تستيقظ( ماذا تفعل غري ذلك 2)

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 نشاط منزلي
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امهلل إِّن أعوذ 
بك من اْلبث 

 ثواْلبائ

 الءآداب دخول اخل (7
يَمانِ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -13 ُهوُر َشْطُر اإْلِ . (223) رواه مسلم  (الطُّ

.نصف يعِن :شطر ❖

  " :( 375)، مسلم (12)ابلخاري  " امهلل إِّن أعوذ بك من اْلبث واْلبائثعند ادلخول أقول  

  أدخل برجل اليرسى.
 ( 4016اود )دأبو  السرت بُّ ألن املسلم حُيِ  ،أغلق ابلاب خليف

 (370مسلم ) َل أتكلم أثناء قضاء احلاجة .
  أن َل يصيب بدِّن أو ثيايب يشء أحرص

( 2069)النسايئ  .من انلجاسة

 ( 262مسلم ) .أتطّهر ثالث مرات

 ( 262مسلم ) .اْلمَن ف اتلنظيف أستعمل يدي َل 
  اَلنتهاء.أحرص ىلع نظافة املاكن بعد
 ( 7صحيح سنن الرتمذي )  .أقول "غفرانك" عند اْلروج

 .أغسل يدي جيًدا بعد اَلنتهاء
  

ُ
( 136ابلخاري ) .ة وأطراف تسطع نوًرا ث يوم القيامَ بعَ أتوّضأ ليك أ
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 طاسالُع (8
َحُدُكْم فَلْيَُقْل: احلَْمُد  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -14

َ
إَِذا َعَطَس أ

ْو َصاِحبُُه: يَرَْْحَُك ا لل 
َ
ُخوُه أ

َ
،  لل ، فَإَِذا قَاَل هَلُ: يَرَْْحَُك ا لل ، َوْْلَُقْل هَلُ أ

 (6224) رواه ابلخاري( َوُيْصِلُح بَالَُكمْ   لل فَلْيَُقْل: َيْهِديُكُم ا 

 

 

 

 

 

 
 

 ملاذا الشخص اذلي ف الصورة وضع كوعه امام فمه عندما عطس؟ - 1

................................................................................................
نّة، وتدربوا عليها.ءو أصدقاأعلّم إخوتك  - 2  ك ىلع هذه السُّ

  هاااتشوووووو 
يرْحكم اللاحلمد لل

 ،َيْهِديُكُم اللُ 
ُيْصِلُح بَالَُكمْ وَ 

 15 نشاط منزلي
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 الفصل الثالث
 السلوك

 

 

 

 

من أحاديث  عدًداف هذا الفصل سيحفظ الطالب 
املتعلقة  ف اْلداب اإلسالميّة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة

 بالسلوك واتلعامل، مع معرفة رشحها.
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  قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص -15
  لل َواْلَْوِم اْلِخِر فَاَل يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِا  لل َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِا)

َواْلَْوِم اْلِخِر فَلْيَُقْل   لل َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِا َواْلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، 
ْو ِْلَْصُمْت 

َ
ا أ  ( َخرْيً
. (47) ومسلم (، 6018) رواه ابلخاري 

 

 

 قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:  -16
ُسوا،  ) ُسوا، َوََل جَتَسا ْكَذُب احلَِديِث، َوََل حَتَسا

َ
نا أ ، فَإِنا الظا نا إِيااُكْم َوالظا

  (إِْخَوانًا  لل حَتَاَسُدوا، َوََل تََدابَُروا، َوََل َتبَاَغُضوا، َوُكونُوا ِعبَاَد ا َوََل  

 .( 2563) ومسلم  (،5143)  رواه ابلخاري 
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 لكالما (1

ة   ي  ي  ِ
 عذم الغ 

َوََل َيْغتَْب  ﴿ قال الل سبحانه وتعاىل: 
ُكَل  

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
حُيِبُّ أ

َ
َبْعُضُكْم َبْعًضا، أ

ِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموُه، َواتاُقوا ا 
َ
  لل إِنا ا   لل حَلَْم أ

 .[12]احلجرات:  ﴾تَوااٌب رَِحيمٌ 
 

 

بمن يأكل حلم أخيه عندما  من يذكر أخاه املسلم بسوء ف غيابه ه اللُ شبا 
 يموت.

 

تَْدُروَن َما الِْغيبَُة؟): رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  -17
َ
ْعلَُم،  (أ

َ
قَالُوا: الُل َورَُسوهُلُ أ

َخاَك بَِما يَْكَرهُ )قَاَل: 
َ
قُوُل؟ َقاَل: ( ِذْكُرَك أ

َ
ِِخ َما أ

َ
يَْت إِْن ََكَن ِف أ

َ
فََرأ

َ
ِقيَل أ

  رواه مسلم  (إِْن ََكَن ِفيِه َما َتُقوُل، َفَقِد اْغتَبْتَُه، َوإِْن لَْم يَُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتاهُ )

(2589 )

 مسلم  أنا

 ال أغتاب 
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 طهارة  اللسان  

لَيَْس الُْمْؤِمُن  )قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:  -18
اِن َوََل الَفاِحِش َوََل   اِن َوََل اللاعا عا بِالطا

. وصححه األبلاِّن (1977) رواه الرتمذي( ابَلِذيءِ 

 هو اذلي يعيب انلّاس.الطّعان : 
  ّهو اذلي يلعن انلاس.اناللع : 
  ِعيبة.: من يفعل األفعال المُ شالفاح
 ء.: من يقول الالكم الّسّ ابلذيء

 

رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بأنها ليست من صفات املؤمنني، نا  لك تلك الصفات، أخَِّبَ 
 فال يصحُّ نلا أن نتجرأ ىلع فعلها، فنشابه بذلك الاكفرين.

 

 ندعو هلنلعنه     إذا َغِلَط شخص، فما األفضل أن نفعله؟    -1

  ................................................إذا أغصبنا شخص فكيف ندعو هل؟  -2

 منزلي نشاط

 مسلم  أنا

 طاهر اللسان 
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اء الله ن  ش  ول: ا 
 ق 

ٍء إِِّنِّ فَاِعٌل  َوََل َتُقولَنا ليَِشْ ﴿ قال لل تعاىل: 
ْن   َذلَِك َغًدا 

َ
 .[24-23]الكهف:   ﴾يََشاَء اللُ إَِلا أ

املستقبل، َل أقول إذا أردُت أن أفعل شيئًا ف 
 "سأفعل" بل أقول: "سأفعل إن شاء الل". 

معناها أن األشياء َل  ما معِن إن شاء الل؟
 حدوثها. ث إَل إذا شاء اللُ حتدُ 

ألنِن مؤمن بالقدر، ومؤمن أن لك يشء َل حيدث  ملاذا أقول إن شاء الل؟
 إَل بمشيئة الل.

 
 ىلع العبارات اليت نقوهلا.  ✓ىلع العبارات اليت َل نقوهلا، وإشارة    عالمة  ضع  

  .سأتصل بك بعد قليل   .سأشرتي قلًما غًدا 
 .سأحفظ القرآن لكه إن شاء الل   .سألعب ملدة نصف ساعة 
  الل.سوف ألعب رياضة إن شاء  .سأشرتي هدية أليم إن شاء الل 
 لن أصعد إىل األىلع .  .إن شاء الل لن أعيص أمر أيب 
  .لن أتأخر بانلوم إن شاء الل   بإذن اللسأتفّوق بدراسيت . 

 16 منزلي نشاط

 مسلم  أنا

 أقول إن شاء 

 الله 
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 عدم الغضب (2
يِب ُهَريَْرَة ريَِضَ ا -19

َ
وِْصِِن،  للَعْن أ

َ
نا رَُجاًل قَاَل لِلنايِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أ

َ
َعنُْه، أ

َد ِمَراًرا، قَاَل:  ََل َتْغَضْب  قَاَل:  ( 2449) مسلمو (،6116ابلخاري ) رواه ََل َتْغَضْب فََردا

؟ ب  ض  ب  الغ  ي  ج 
ب  ف  ا   كي 

  باَلنفعال؛ أذهب أتوّضأ. إذا شعرُت  
  باألشياء اتلافهة.َل أشغل تفكريي
 .إذا رأيت شخًصا اغضبًا؛ َل أجادهل
 .أفهم وجهة نظر غريي قبل أن أنتقده
 .من َل يعجبِن ترصفه؛ أدعو هل، وَل أسّبه
 .إذا انتقدِّن شخص؛ َل أعتِّب ذلك شيئًا سيئًا
  َل أتوقع من لك انلاس أن يترصفوا

بالطريقة اليت أريدها أنا.
 دائًما حىت لو َكن هناك موقف يزعجِن.ة استخدم الُكمات املؤدب
 .َل أستخدم اتلهديد بقطع العالقة، أو بإيذاء الشخص اذلي يناقشِن

 

 هل عندك أفكار أخرى؟

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

 مسلم  أنا

 أتجنب الغضب 
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 دقالصِّ (3
ْدَق  قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -20 إِنا الصِّ

، َوإِنا   . َوإِنا  الِِّبا َيْهِدي إِىَل اجلَناةِ َيْهِدي إِىَل الِِّبِّ
لُفُجوَر  الَكِذَب َيْهِدي إِىَل الُفُجوِر، َوإِنا ا 

( 2607) ومسلم (، 6094)  رواه ابلخاري  (َيْهِدي إِىَل انلاارِ 

ُد ِمْن رَشِّ  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  -21 جَتِ
ي    للانلااِس يَْوَم الِقيَاَمِة ِعنَْد ا  ِ ، اذلا َذا الوَْجَهنْيِ

يِت َهُؤَلَِء بِوَْجٍه، وََهُؤَلَِء بِوَْجهٍ 
ْ
  رواه ابلخاري ( يَأ

( 2526) ومسلم  (6058)

 
 

 اكتب بعض فوائد الصدق، ومساوئ الكذب.

 الكذبمساوئ  فوائد الصدق
  
  
  

 منزلي نشاط

 مسلم  أنا

 ال أكذب 

 وال أخَدع
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 الوالدين ِبرُّ (4
َحقُّ انلااِس َفَقاَل: يَا رَُسوَل اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَء رَُجٌل إِىَل رَُسوِل اللِ جَ  -22

َ
، َمْن أ

َك )حِبُْسِن َصَحابيَِت؟ قَاَل:  مُّ
ُ
َك )قَاَل: ُثما َمْن؟ قَاَل:  (أ مُّ

ُ
قَاَل: ُثما َمْن؟  (ُثما أ

َك )قَاَل:  مُّ
ُ
بُوكَ )َقاَل: ُثما َمْن؟ قَاَل:  (ُثما أ

َ
( 2548) ومسلم  (5971)  رواه ابلخاري ( ُثما أ

ر والذ   ب  ف  ا   ي   كي 

 طيعهما إذا أمراِّن بأمر.أ
 .َل أكلمهما إَل بأدب
  ة.دمِن املساعأساعدهما قبل أن يطلبا
  صويت عليهما.َل ارفع
  أتكلم عنهما أمام انلاس إَل خبري.َل
 .َل أطلب منهما رشاء أشياء فوق طاقتهم
 رَبِّ ارَْْحُْهَما َكَما َربايَاِِّن َصِغرًيا  َوقُْل ﴿ :  كما علمِن ريب  أدعو هلما﴾

 

 هل عندك أفكار أخرى؟

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 مسلم  أنا

 أبر والدي  
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 مع األقارب السلوك (5
ثَِرهِ، فَلْيَِصْل رَِْحَهُ ) -23

َ
 هَلُ ِف أ

َ
ْن يُنَْسأ

َ
ْن يُبَْسَط هَلُ ِف ِرْزقِِه، َوأ

َ
ُه أ   ( َمْن رَسا

( 2557(، ومسلم )2067) رواه ابلخاري 

؛ َكنت صلتهم ما َكنوا أقرب وُك  هم األقارب من جهة النسب. :حاماألر
 .أوَجب

. مي 
ف  ا ِصُل رح     كي 

 وَل أنقطع عنهمأزورهم، وأتصل بهم ،.
 .أحب هلم اْلري، وأذّكرهم بالل
 تأثر حلزنهمأفرح لفرحهم، وأ.
 .أساعدهم فيما أستطيع
 أرسارهم. مأكت
  .وإذا ختاصموا؛ أصلح بينهم.َل أخاصمهم

 هل عندك أفكار أخرى؟

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 مسلم  أنا

 أصل رحمي 
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محارم؟من  ُه 
 م ال

ذكوًرا أم إناثًا، وجيوز ِل أن  سواًء َكنوا أخالطهماملحارم هم األشخاص اذلين 
  وُهم:  ،أن ختلع احلجاب أمامهموجيوز للفتاة    ،(ف املصافحة وما شابه)سهم  لمَ أ

 

 
 ىلع غري املحارم  ىلع املحارم، وبـ   ✓أرش بـ  

  ابن العم   أخو الزوج  جد األب  ابن زوج األم
  خال األم   العم  زوج األخت  جد اجلد

 17 نشاط
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 ىلع غري املحارم ىلع املحارم، وبـ  ✓بـ   أرش

  اخت اجلدة   ابنة اْلالة  زوجة العم  عمة األب

  زوجة األخ   أخت الزوجة  أم اجلد  بنت اَلبن

 18 منزلي نشاط
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 دّرسامُل السلوك مع (6
رَِضنَي    لل إِنا ا قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) -24

َ
َمَواِت َواأل ْهَل السا

َ
َوَماَلئَِكتَُه َوأ

رواه ( َحىتا انلاْملََة ِف ُجْحرَِها وََحىتا احلُوَت َْلَُصلُّوَن ىلَعَ ُمَعلِِّم انلااِس اْلرَْيَ 

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب وقال:  (2685) الرتمذي

 .يزكيه أو يرْحه:  الل يصل عليه ❖
 هل.  ويستغفرون : يدعونيصلون عليه   املخلوقني  ❖

ف   ا دب  مع كي  ت   مذّرسي  ا 

 .أحرتمه وأوقره، وَل أتكلم عنه إَل خبري

 .أعرف أنّه يتعب ألجل، وأقّدر هل ذلك

  وَل أنشغل عنهالكمه ف ادلرس  إىلأنتبه ، .

  .أستأذنه إذا أردت فعل يشء أثناء ادلرس

  أفهم.أسأهل إذا لم

 .أطيعه فيما يقوهل ِل

 وَل أكون طابًلا ٌمهِماًل الزتم بكتابة واجبايت وحفظ دروس ،. 

 مسلم أنا

 أحترم معلمي 
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 املسلمنيعاّمة مع  السلوك (7

. ن  لمي 
المس

ون   و  ش  مام ب   الاهت 

ِهْم،  )قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:  -25 َمثَُل الُْمْؤِمِننَي ِف تََوادِِّهْم، َوتََراُْحِ
َهِر  َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجْلََسِد إَِذا  اْشتَََك ِمنُْه ُعْضٌو تََداىَع هَلُ َسائُِر اجْلََسِد بِالسا

. (2586) ومسلم  (6011) رواه ابلخاري ( َواحْلىُما 

َهِر َواحْلىُما معَن ) (: أي أن اجلسد لكه سهر فلم ينم، تََداىَع هَلُ َسائُِر اجْلََسِد بِالسا
 ،حىت يُشىفو املريض ضويه ارتفاع احلرارة، ألجل ذلك العوأصابته احلىّم، 

 ذلا جيب ىلع املسلم: 

 .أن َل يفّرق بني مسلم ومسلم حبسب ابلل أو الِعرق، فُكهم إخوة
 .أن حيب املسلمني
 .أن َل ينتيم إىل الِفَرق واجلَمااعت اليت فّرقت املسلمني
 .أن يساعد املسلمني إذا استطاع، حىت األشخاص اذلين َل يعرفهم
  املشالك اليت حتصل بني إخوانه املسلمني.يسىع ف حل
 ملسلمني ف أي ماكن؛ يتعاطف معهم، إذا حصلت مصيبة بلعض ا

 ويبذل ما استطاع نلرصتهم.
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. ن  لمي 
المس

اء  ذ  ي   عذم ا 

 ( ِسبَاُب الُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَاهُلُ ُكْفرٌ ) قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: -26

. (64)  ومسلم ( 84) رواه ابلخاري 
 

  أعراض املسلمني.الرشيعة حتافظ ىلع
 .َل جيوز للمسلم أن يسّب املسلم
  قتال املسلمني من أعظم اذلنوب
 تشبّه بالكّفار دمن قاتل املسلمني فق.
 .َل أشارك ف حرب بني املسلمني
  ُأحًدا ىلع اذية مسلم.  َل أعني
 .أحرص ىلع مشاعر إخواِّن املسلمني، فال أجرحها

 

 هل عندك أفاكر أخرى؟ 
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.عذم  غة  طي 
 الق 

ياامٍ )  قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: -27
َ
َخاُه فَْوَق ثاََلثَِة أ

َ
ْن َيْهُجَر أ

َ
 ( ََل حَيِلُّ لُِمْسِلٍم أ

. (2561) ومسلم   (6065)  رواه ابلخاري 
 

 .اإلسالم جاء بتأْلف قلوب املسلمني، وجتميعهم
 يقاطعه.َل اهلجر: هو املقاطعة، فاملسلم َل ياصم املسلم و
  بيِن وبني مسلم؛ أحاول حلّها.إذا حصلت خصومة
 ذا غضب مِن مسلم ولم يكلمِن؛ أبدأ أنا بالسالم عليه.إ
 .إذا ختاصم بعض أقاريب أو أصدقايئ؛ أعمل ىلع مصاحلتهم

 

 هل عندك أفاكر أخرى؟ 
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 مع كبار السن السلوك (8
 (  َوُيَوقِّْر َكِبرَينَاليَس ِمناا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغرَينَا  ) قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: -28

 .وصححه األبلاِّن (1919)  رواه الرتمذي

 وحفظ قدرهَلبد للمسلمني من توقري املسلم كبري السن ،.
 .َل أخاطبه بطريقة غري مؤدبة
 .َل أرفع صويت عليه
 .إذا جاء ولم جيد ماكنًا للجلوس؛ أعطيه ماكِّن
 .إذا احتاج مساعدة؛ أساعده
 يفهم احلياة أكرث مِن.نه أستفيد من الكمه، أل
  حديثهم. عندَل أقاطع الكبار
  .َل أسخر منه إذا َكن َل يعرف بعض األشياء اجلديدة

 

 هل عندك أفاكر أخرى؟ 
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 مع اجلار السلوك (9
(  ََل يُْؤِمنُ  َواللِ ََل يُْؤِمُن،  َواللِ ََل يُْؤِمُن،  َواللِ ) قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: -29

ِ ؟ َقاَل: )اللِ ِقيَل: َوَمْن يَا رَُسوَل  َمُن َجارُُه بََوا اذلا
ْ
 . (2016) رواه ابلخاري  (َقهُ ئِ ي ََل يَأ

 : يه اإلساءة، وأفعال الرش.ابلوائق ❖
 

 .ليس من صفات املؤمن أذيّة اجلريان
 ف أوقات الراحة.أزعج جرياِّن بإصدار أصوات اعْلة، خاصة  َل
  جرياِّن من خالل انلوافذ، أو ما شابه.َل أنظر ف بيت
 .َل أجتسس ىلع أرسارهم
  شيئًا منها. أحفظ أرسارهم إذا عرفُت
 .َل أريم األوساخ أمام بيتهم، وَل أضع شيئًا أمام بيتهم إَل بإذنهم
 .أحييهم إذا مررت بهم
 .أساعدهم إذا رأيتهم حباجة للمساعدة 

 
 هل عندك أفاكر أخرى؟ 
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 املريضزيارة  (10
وا ): ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل الِل  -30 ْطِعُموا اجلَائَِع، وَُعوُدوا الَمِريَض، َوفُكُّ

َ
أ

. (5373(، ومسلم )5649رواه ابلخاري ) (الَعاِِّنَ 
العاِّن: األسري. ❖

 

من آداب زيارة املريض: 

 ( اَعئُِد  نستحرض انلية الصاحلة عند زيارته، فقد قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص
: وُخرفُة اجلنّة. ( 2568رواه مسلم ) (فَِة اجْلَناِة َحىتا يَرِْجعَ ُخرْ  الَْمِريِض ِف 

.ثِمار اجلنّةثِمارها. فاكن ثوابه عند الل: 
 َس َطُهوٌر إِْن َشاَء اللُ ، فنقول )لمريضادلاعء ل

ْ
(،  3616رواه ابلخاري ) (ََل بَأ

( نقوهلا سبع يشفيَك أسأُل الَل العظيَم ربا العرِش العظيِم أن و)  (5662ومسلم )
. ( وصححه املحققون 2215(، والرتمذي )3156رواه أبو داود ) مرات

 ب، وترك احلديث املزعج. باحلديث الطيّ  مؤانسته
  تذكريه بأن املرض سبب ف تكفري اذلنوب، ومن ذلك حديث

ًذى، َمَرٌض َفَما ِسَواُه، إَِلا  رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص )
َ
َحطا  َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أ

َجَرُة َوَرَقَها ُ هَلُ َسيِّئَاتِِه، َكَما حَتُطُّ الشا . (2571(، ومسلم )5660رواه ابلخاري )  (اَّللا
 .سؤاهل إن َكن حيتاج إىل يشء، أو مساعدة 
  ختفيف الزيارة، وعدم اإلطالة عنده، وإذا رأيناه يتألم أو ليس هل

 رغبة بمجالسة انلاس انرصفنا عنه.
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 الرابعالفصل 
 العبادات

 

 

 هذا الفصل من شأنه تعليم أراكن اإلسالم بأسلوب مبّسط.
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ة  ا  ّ ي   لي 

 

ْعَماُل بِانلِّيااِت )قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:  -31
َ
. (1) رواه ابلخاري  (إِناَما األ

 

 ؟ انلية يه اإلرادة وادلافع ذللك العمل.ما معَن انلية
 

إرادة اتلقرب لل تعاىل َلبد من أن ترافقها  الطااعت: أن معَن احلديث
 .بالطريقة اليت أمر بها وطاعته

 مثال:

؛ فال أجر هل، ومن إرادة اتلقرب لل تعاىلمن رشب املاء باْلمني بدون 
رشب باْلمني ألنه يريد موافقة السنّة؛ فله أجر ىلع ذلك. وهذا ف سائر 

 العبادات.

 

  "نويت كذا" بلسانه: األخطاء الشائعة: أن يقول الشخص : منملحوظة
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 الوضوء (1
يَمانِ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ) ُهوُر َشْطُر اإْلِ . (223) رواه مسلم  (الطُّ

وء ة  الوض  ي  ف   كي 
أقول: "بسم الل". .1
أغسل يدّي ثالث مرات. .2
آخذ ماًء بيدي اْلمَن، وأضع نصفه بفيم وأتمضمض به، ثم استنشق  .3

أكرر ذلك ثالث مرات.و. أخرجه منهابلايق بأنيف، ثم 
أغسل وجيه لكه ثالث مرات. .4
أغسل يدي اْلمَن من األصابع إىل املرفق ثالث مرات. .5
أغسل يدي اليرسى من األصابع إىل املرفق ثالث مرات. .6
أبلل كيّف وانفضهما ثم أمسح بهما رأس لكّه مرة واحدة. .7
أمسح أذِّّن مّرة واحدة. .8
األصابع إىل الكعبني ثالث مرات.أغسل رجل اْلمَن من  .9

أغسل رجل اليرسى من األصابع إىل الكعبني ثالث مرات. .10
أغسل يدّي مرة واحدة. .11
ْن ََل إِهَلَ إَِلا ا   أقول: "  .12

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا    للأ نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك هَلُ، َوأ وَْحَدُه ََل رَشِ

ِرينَ  اْجَعلِِْن ِمَن اتلاوا مهللا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ، ا  رواه   " ابنَِي، َواْجَعلِِْن ِمَن الُْمتََطهِّ

  . وصححه األبلاِّن (55)  الرتمذي
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 الصالة (2

اب  الصلاة    ا وق 

 الصالة أعظم فرائض اإلسالم بعد الشهادتني

 والصلوات املفروضة َخسة ف اْلوم: 

 الفجر  نور: وقتها من ظهور الفجر .1
  األْحر

 .إىل طلوع الشمس
 الشمس، إىل أن: من زوال الظهر .2

 يصري طول ظل اليشء كطوهل.
 الظهر، إىل غروب الشمس. وقت : من انتهاءالعرص .3
 اختفاء الشفق األْحر. الشمس، إىلقرص : من غياب املغرب .4
 إىل نصف الليل. اختفاء الشفق األْحر: من العشاء .5

إَل يوم اجلمعة فإن الرجال فيه َل يصلون الظهر، ويصلون عوًضا عنها 
ف ابليوت، لكن جيوز هلن أن   اجلمعة. أما النساء فيصلني الظهرصالة 

 .يصلني اجلمعة مثل الرجال
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: ة  الصلاة  ي  ف   كي 
أتوجه إىل القبلة، ويه الكعبة. .1
إىل مستوى كتيّف وأقول: "الل أكِّب". ارفع يديّ  .2
أمسك يدي اليرسى بيدي اْلمَن.ع يديا ىلع صدري، وضأ .3
نَا ِمَن  أقول: ) .4

َ
رَْض َحِنيًفا، َوَما أ

َ
َماَواِت َواأْل ي َفَطَر السا ِ ْهُت وَْجيِهَ لَِّلا وَجا

ِكنَي، إِنا َصاَليِت، َونُُسيِك، َوحَمْيَاَي، َوَمَمايِت  رَبِّ الَْعالَِمنَي، ََل   لل الُْمرْشِ
نَا ِمَن الُْمْسِلِمنيَ 

َ
ِمْرُت َوأ

ُ
يَك هَلُ، َوبَِذلَِك أ . (771)  رواه مسلم  (رَشِ

أقرأ الفاحتة، ثم أقول "آمني". .5
أقرأ شيئًا من القرآن غري الفاحتة. .6
ىلع ركبيّت.   إىل مستوى كتيّف وأقول: "الل أكِّب"، ثم أحنِن وأضع يديا   رفع يدّي أ .7
أقول: "سبحان ريب العظيم" ثالث مرات. .8
سمع الل ملن  إىل مستوى كتيّف مع قول: "  مع رفع يديّ  قائًمااعتدل  .9

ثم أعيد يديا كما َكنتا ف القيام األول. ".ربنا ولك احلمد ْحده. 
ىلع األرض قبل ركبيّت.  " مع نزويل للسجود، وأضع يديا لل أكِّب اأقول: "  .10
" ثالث مرات.األىلعسبحان ريب  أقول ف سجودي: "  .11
، وأعتدل جالًسا." الل أكِّبأقول "  .12
". اغفر ِل ربِّ اغفر ِل، ربِّ أقول ف جلوس: "  .13
سجد مرة ثانية.أثم  .14

  {{{ن قد أنهيت ركعة َكملةوهكذا أك}}}
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ل ضي 
ق  الي  ة  الصلاة  ت  ي  ف   كي 

أتوجه إىل القبلة، ويه الكعبة. .1

 
". الل أكِّبارفع يدّي إىل مستوى كتيّف وأقول: "  .2

 
أمسك يدي اليرسى بيدي اْلمَن. .3

 

 ء اَلستفتاح.أقرأ داع .4

  

الل أكِّب

ي َفَطَر  ِ يِهَ لَِّلا ْهُت وَجْ وَجا
رَْض َحِنيًفا، َوَما 

َ
َماَواِت َواأْل السا

ِكنَي، إِنا َصاَليِت،  نَا ِمَن الُْمرْشِ
َ
أ

 رَبِّ َونُُسيِك، َوحَمْيَاَي، َوَمَمايِت َّلِلِ 
يَك هَلُ، َوبَِذلَِك  الَْعالَِمنَي، ََل رَشِ

نَا ِمَن الُْمْسِلِمنيَ 
َ
ِمرُْت وَأ

ُ
أ
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أقرأ الفاحتة، ثم أقول "آمني". .5

 

 

 

 
أقرأ شيئًا من القرآن غري الفاحتة. .6

 

رفع يدّي إىل مستوى أ .7
ىلع يديا  عُ "، ثم أحنِن وأَض الل أكِّبكتيّف وأقول: " 

 ركبيّت.
 " ثالث مرات.سبحان ريب العظيم أقول: "  .8

 

احْلَْمُد َّلِلِ رَبِّ   ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم 
َمالِِك يَْوِم   الراْْحَِن الراِحيِم   الَْعالَِمنَي 

يِن  اْهِدنَا   إِيااَك َنْعبُُد َوإِيااَك نَْستَِعنُي   ادلِّ
اَط الُْمْستَِقيَم  َ ْنَعْمَت   الرصِّ

َ
يَن أ ِ اَط اذلا ِِصَ

الِّنَي  َعلَيِْهْم َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوََل الضا

 سبحان ريب العظيم 
 سبحان ريب العظيم 
سبحان ريب العظيم 

الل أكِّب

آميـــن 
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 ا مع رفع يدّي إىل مستوى كتيفّ أعتدل قائمً 
 ربنا ولك    . سمع الل ملن ْحدهقول: " مع  

.يّ وأقبض يد ".احلمد
 

" مع نزويل لل أكِّباأقول: "  .9
األرض قبل ركبيّت. وأضع يديا ىلعللسجود. 

 " ثالث مرات.سبحان ريب العظيمأقول ف سجودي: " .10

 
 

جالًسا.، وأعتدل " الل أكِّبأقول "  .11
   . ريب اغفر ِل "  أقول ف جلوس: .12

 ". ريب اغفر ِل

 
.، َكلسجدة األوىلثم اسجد مرة ثانية .13
إىل الركعة اثلانية، وأصليها َكألوىل.ثم أقوم  .14

.ربنا ولك احلمد. ْحدهسمع الل ملن 

  األىلعسبحان ريب 
  األىلعسبحان ريب 
األىلع سبحان ريب 

 اغفر ِل  ربِّ 
اغفر ِل  ربِّ 
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ّهذ ش   الت 

إذا َكنت الصالة ثالث ركعات، أو أربع ركعات؛ فيوجد تشهدان: أوسط، 
 وأخري.

 بعد الركعة األخرية.  واألخريبعد الركعة اثلانية،   األوسط

 وإذا َكنت ركعتني؛ فال يوجد إَل التشهد األخري، وهو بعد الركعة اثلانية.

وسط هذ الا  ش   الت 

جلسة اَلفرتاش، ويه أن أقعد ىلع  أجلس
وجه أاْلمَن، و نصب قديمأاليرسى، و قديم

السّباحة اْلمَن إىل القبلة.  أصبيع

يِّبَاُت،   لل اتلاِحيااُت ثم أقرأ التشّهد: " لََواُت َوالطا َوالصا
َها انلايِبُّ َورَْْحَُة ا  يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ اَلُم َعلَيْنَا    لل السا َوَبَراَكتُُه، السا

ْن ََل إهَِلَ إَِلا ا   لل وىلََعَ ِعبَاِد ا 
َ
ْشَهُد أ

َ
احِلِنَي، أ نا  وَ   لل الصا

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ   .(402)  ومسلم (831)  رواه ابلخاري "  حُمَما

َها انلايِبُّ  اتلاِحيااُت َّلِلِ   يُّ
َ
اَلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت، السا لََواُت َوالطا  َوالصا

احِلِنَي،   اَلُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد الل الصا َورَْْحَُة الِل َوبََراَكتُُه، السا
ًدا  نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ََل إهَِلَ إَِلا الُل َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
َعبُْدُه َورَُسوهُلُ أ
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ر ي  هذ الا خ  ش   الت 

حتت   قديم اليرسى  األرض، وأجعل  ، ويه أن أقعد ىلعاتلورّكأجلس جلسة  
 ، وأنصب قديم اْلمَن، وأوجه أصبيع السبّاحة اْلمَن إىل القبلة.سايق اْلمَن

  لل اتلاِحيااُت التشّهد: " ثم أقرأ  -32
َها   يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت، السا لََواُت َوالطا َوالصا

اَلُم َعلَيْنَا وىلََعَ    لل انلايِبُّ َورَْْحَُة ا َوَبَراَكتُُه، السا
ْن ََل إهَِلَ إَِلا ا  لل ِعبَاِد ا 

َ
ْشَهُد أ

َ
احِلِنَي، أ   لل الصا
ًدا َعبْ  نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
رواه ابلخاري " ُدُه َورَُسوهُلُ َوأ

.(402( ومسلم )831)

 ثم أقرأ بعدها الصلوات اَلبراهيمية، ويه:  

ٍد، َكَما َصلايَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم،   مهللا" -33 ٍد وىلََعَ آِل حُمَما َصلِّ ىلَعَ حُمَما
يٌد، ا يٌد ََمِ ٍد،  مهللا وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِناَك َْحِ ٍد وىلََعَ آِل حُمَما  بَارِْك ىلَعَ حُمَما

يدٌ  َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم إِناَك  يٌد ََمِ   ( 3370) رواه ابلخاري  "َْحِ

 .(406)  ومسلم
، َوِمْن َعَذاِب انلااِر،   مهلل ا ثم أقول بعدها: " -34 ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقِّْبِ

َ
إِِّنِّ أ

الِ  جا  .(588)  ومسلم  (1377)  رواه ابلخاري  "َوِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوالَمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة الَمِسيِح ادلا
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م لت 
س الت 

 

السالم  فت بوجيه إىل اْلمني وأقول: " إىل نهاية الصالة؛ أتلَ  ُل عندما أِص 
السالم عليكم  "، ثم أتلفت إىل الشمال، وأقول: " عليكم ورْحة الل

 ".ورْحة الل

 

 

 

 

 

 

  

السالم عليكم 
ورْحة الل

السالم عليكم 
ورْحة الل
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غذ الصلاة   كار ب  د   الا 

 )نقول: : أوًَل 
َ
  ْستَْغِفُر الَل، أ

َ
  ْستَْغِفُر الَل،أ

َ
اَلُم  . ْستَْغِفُر اللَ أ نَْت السا

َ
اللُهما أ

ْكَرامِ  اَلُم، َتبَاَرْكَت َذا اجْلاََلِل َواإْلِ  . (591رواه مسلم ) ( َوِمنَْك السا

ْكَِّبُ )ثانيًا: نقول: 
َ
، َوالُل أ ثالثة وثالثني مّرة، ثم  (ُسبَْحاَن الِل، َواحلَْمُد َّلِلِ

يَك هَلُ، هَلُ الُْملُْك َوهَلُ احْلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ  ) :نقول ََل إِهَلَ إَِلا الُل وَْحَدُه ََل رَشِ
ءٍ   . (597( ومسلم )843ابلخاري )   (يَشْ

 .(قّواه بعض أهل العلم بمجموع طرقهواحلديث الوارد فيها خمتلف فيه، ) ثاثلًا: نقرأ آية الكرس.

ة   ف  ذسهلة  ل طرب  الي  ح ت  ي  ست 
الت 
 جساب  
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مغة   ج 
ال
 صلاة  

اٍت، ِمْن َغرْيِ ُعْذٍر  )قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:  -35 َمْن تََرَك اجْلُُمَعَة ثاََلَث َمرا
. ، وغريه (372)  رواه مالك( ىلَعَ قَلْبِهِ  لل َوََل ِعلاٍة، َطبََع ا

 َل يعرف احلق من ابلاطل.قاسيًا معَن "ُطِبَع ىلع قلبه": أي صار 

ها:
ي   وق 

تكون ف وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة، وَل تُصىل إَل ف اجلامع، ويه 
واجبة ىلع الرّجال، أما النساء فال جتب عليهن، فإن أحبنب؛ صلينها، وإن 

  شنئ؛ صلني الظهر ف بيوتهن.
ولكن إذا لم   يصلون اجلمعة فال يصلون الظهر.ما  أما الرجال فإنهم عند

 يستطيعوا اذلهاب إىل اجلامع؛ يصلون الظهر بدًَل من اجلمعة. 

مغة   ج 
ال
ة  صلاة   ي  ف   كي 

يصعد اإلمام إىل املنِّب ويسلّم ىلع انلاس. .1
يؤذن املؤذن. .2
طب خطبة يقوم ويويطب خطبة، ثم جيلس قليال، ثم  اإلماميقوم  .3

.ثانية
.الصالةؤذن قيم امليُ  .4
  صل املسلمون ركعتني خلف اإلمام.ي  .5
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 الروات ب  

 ة نصليها قبل أو بعد الصلوات املفروضة.الرواتب يه صلوات مستحبا 

 ما ورد ف احلديث اتلاِل: أشهرها

َة َرْكَعًة  )َعَليِْه وََسلاَم:    للقَاَل رَُسوُل الِل َصىلا ا -36 َمْن ثَابََر ىلَعَ ثِنيَْتْ َعرْشَ
ناِة بَََن اِمَن  ْهِر، َوَرْكَعتَنْيِ   لل السُّ ْرَبِع َرَكَعاٍت َقبَْل الظُّ

َ
هَلُ بَيْتًا ِف اجلَناِة: أ

( َبْعَدَها، َوَرْكَعتَنْيِ َبْعَد الَْمْغرِِب، َوَرْكَعتَنْيِ َبْعَد الِعَشاِء، َوَرْكَعتَنْيِ َقبَْل الَفْجرِ 
. وصححه (414)  رواه الرتمذي

 بعد الصالة قبل
  الفجر 2
 2 الظهر 4
  العرص 
 2 املغرب 
 2 العشاء 

 

إذا صالها املسلم السنّة بعدها، وتكون أربع ركعات  أما صالة اجلمعة، ف
  ف املسجد، وركعتان إذا صالها ف بيته.
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ر  الوب 

وقد َكن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حيافظ  الوتر من أهم الصلوات املسنونة،صالة 
 .عندما يسافرعليها حىت 

 العشاء.صالة ويه صالة نصليها قبل انلوم، ويمكن أن نصليها بعد 

 ...11، 9، 7، 5، 3، 1، : العدد الفرديمعَن الوتر

صالة الوتر عدد ركعاتها فردي، فيمكن للمسلم أن يصليها ركعة  نْ إذَ 
عرشة،  ىحدإ، أو تسع، أو واحدة، أو ثالث ركعات، او َخس، أو سبع

 حبسب نشاطه.

 

ها 
ي  ي  ف  كي 

 

يصليها ركعات متتاْلة َل جيلس فيها جلسة تشهد إَل ف آخرها. ويقرأ 
 القرآن بعد الفاحتة ف مجيع الركعات.

 أن يفصل لك ركعتني عما يليها( :)هلا كيفيات أخرى، منها
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امة   ق  ان  والا  د   الا 

اء دالصالة املفروضة، عن طريق انل: هو إعالم انلاس بدخول وقت  األذان
 بألفاظ حمددة.

: يه إعالم الُمصّلني بالقيام ألداء الصالة املفروضة، عن طريق اإلقامة
 اء بألفاظ حمددة.دانل

نادى املؤذن بصوت يسمعه أهل الح ْلعلمون  ؛خل وقت الصالةدفإذا 
 بدخول وقت الصالة.

 : ان  هي 
د  اط  الا  لف 

 
 وا

 الل أكُِّب، الل أكُِّب، الل أكُِّب، الل أكُِّب،
 أشهُد أن َل هلإ إَل الل، أشهُد أن َل هلإ إَل الل،

 أشهُد أن حممداً رسوُل الل، أشهُد أن حممداً رسوُل الل،
  ىلع الصالة،يَحا ىلع الصالة، يَحا 

 يَحا ىلع الفالح، يَحا ىلع الفالح،
 .الل أكُِّب، الل أكُِّب، َل هلإ إَل الل

 ( 709وابن ماجه )، ( 633(، والنسايئ )499رواه أبو داود )
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:  هي 
امة  ق  اط  الا  لف 

 
 وا

 الل أكُِّب، الل أكُِّب، 
 أشهُد أن َل هلإ إَل الل، 

 أشهُد أنا حممداً رسوُل الل،
 الصالة،يَح ىلع 

 يَحا ىلع الفالح،
الُة، قد قامِت الصالُة،  قد قامِت الصا

 الل أكُِّب، الل أكُِّب، 

 .َل هلإ إَل الل
( 378(، ومسلم )760راجع: ابلخاري )

 
 

تدرّب ىلع األذان ف املزنل، حاول أن جتد تسجيال لألذان ىلع اَلنرتنت وتقله  
 بصوتك. 

 (مسابقة ألمجل صوت ف األذان. -إن شاء الل–ف ادلرس القادم سيعمل املدرس ) 

 منزلي نشاط
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 شجرة الصالة الشهرية
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 الزكاة (3
 .انَ سَ  به أنفُ ّكِّ زَ ا، ونُ ر به أموانَل : يه جزء من املال نعطيه للفقراء نلطهِّ الزاكة

 واملاشية.والزاكة تكون ف اذلهب، والفّضة، وانلقود، والزرع، 

؟ ة  كاة  والضذق  ن  الر  ي  رق  ي   ما الف 

 الصدقة  الزاكة  
 .غري حمددة .حمددة كميتها 
ذهب، وفضة، ونقود، وزرع،  نوعها 

 .وموايش
 أي يشء ينفع انلاس.

 .غري حمدد .لك سنة )إَل ف زاكة الزرع( وقت إخراجها 
ـ   .أي أحد من انلاس .من انلاس ثمانية أصناف تعطى ل
 .َل يكون مذنبًا .مذنبًايكون  من تركها 

 

 
ف املرة القادمة، أحرض معك شيئًا من املال، وضعه ف صندوق املسجد. -1
 ____________________هل هذه تسىم زاكة، أم صدقة؟      -2

 19 منزلي نشاط
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كاة  المال  ر 
 : شروطها

أن يكون صاحب املال ُمسلًما. -1
منه َل جتب عليه الزاكة.هو مبلغ من املال، من َكن عنده أقل  و:  انلِّصاب  -2

.(24)عيار  غراًما من اذلهب اْلالص  85؟ هو ثمن  كم يبلغ نِصاب انلقود •
غراًما من اذلهب اْلالص، أو ما يعادهل.  85  ؟  هباذل كم يبلغ نِصاب   •
 .ة، أو ما يعادهلااْلالص  الفضةغراًما من    595    ؟  كم هو نِصاب الفضة  •

ب، وَل يقل ماهل عن انلصاب سنة ىلع امتالك الشخص للنصا  أن تمرُّ  -3
.خالل هذه السنة

؟  انلرصاِّنأم    اإلساليم   حُتسب ىلع اتلقويم   السنة •
.باتلقويم اإلساليم )اهلجري(حتتسب 

 %2.5 قيمة الزاكة اليت خُنرجها من مانلا يه:  ؟قيمة الزاكة  تبلغ كم  

، وانلاتج هو ما خنرجه من الزاكة.40نقّسم املبلغ ىلع    كيف حنسبها؟

 

 

 كم يه زاكة املبالغ اتلاْلة:
4000:  5100 :  6800:  7400:  

 20 منزلي نشاط
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 الصيام: (4
لُكُّ َعَمِل ابِْن آَدَم هَلُ، إَِلا  ) قال الل عز وجل: قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: -37

نَا 
َ
يَاَم، فَإِناُه ِِل َوأ َحِدُكْم  الصِّ

َ
يَاُم ُجناٌة، َوإَِذا ََكَن يَْوُم َصْوِم أ ْجِزي بِِه، َوالصِّ

َ
أ

ْو قَاتَلَُه، فَلْيَُقْل إِِّنِّ اْمُرٌؤ َصائِمٌ 
َ
َحٌد أ

َ
رواه   ( فَاَل يَْرفُْث َوََل يَْصَخْب، فَإِْن َساباُه أ

. (1151) ومسلم (1904) ابلخاري

 : وقاية )وقاية من انلار( ُجّنة ❖
 يقول الالكم الفاحش. : يرفث  ❖
 : يرفع صوته ف الزنااعت. يصخب  ❖

 

ن مِ  وغريها من املفطرات : هو أن يرتك املسلم الطعام والرشابالصيام
 ف لك يوم من رمضان. ، وهو مفرتضالفجر إىل غروب الشمس

  جيب ىلع املسلم أيًضا أن حيافظ ف ذلك الوقت ىلع اتلحل باألخالق
 الزور، أو منازعة اْلخرين. كريمة، وعدم الكذب، أو قولال
  َل جيوز للمسلم أن يرتك صيام يوم من رمضان دون عذر، ألنه لو

 صام حياته لكها َل يعوض ذلك اْلوم.
   منها بعد رمضان ف رمضان، ونصوم بدًَل    صوم أيام نرتك  جيوز نلا أن  

 : نيف حاتل 
وجود مرض. -1
  إذا كنا مسافرين إىل غري املدينة اليت نسكن فيها. -2
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طّوع
ام الت   صي 

 لزيادة أجره.ه املسلم للتقرب اىل الل تعاىل وهو ما يفعل :اتلطوع

 

 ُ ستحب للمسلم الصيام فيها، وحّض رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع األيام اليت ي
 صيامها:

 

 .صيام يوم عرفات. وهو اتلاسع من شهر ذي احلّجة
 .م. صيام يوم اعشوراء وهو العارش من شهر حمرا
 .صيام ستة أيام من شوال
 .صيام يويم اإلثنني واْلميس
  من لك شهر هجري. 15 ،14 ،13صيام األيام ابليض، ويه
 .كرثة الصيام ف شهر حمّرم، وشهر شعبان
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 احلج (5
، مرة واحدة ف العمر. أما من َل عليه احلج مفروض ىلع لك مسلم قادر

 ومن حج أكرث من مرة فله أجره عند الل. فال إثم عليه.يقدر ىلع احلج 

 واحلج يكون ف شهر ذي احِلّجة.

طواب  
حج   خ 

ال
 

اإلحرام. -1
طواف القدوم. -2
السيع بني الصفا واملروة. -3
املبيت ف ِمَن. -4
الوقوف بعرفة. -5
املبيت ف مزدلفة. -6
ريم مجرة العقبة الكِّبى. -7
ذبح اهلدي. -8
احللق أو اتلقصري. -9

اإلفاضة.طواف  -10
ريم اجلمرات اثلالث. -11
 طواف الوداع. -12
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حج  
ال
ة   ي  ف  رح كي   ش 

قبل أن يصل احلاج إىل : اإلحرام -1
الكعبة حُيِرم من أحد 
األماكن املخصصة لإلحرام.

أن يمتنع : ومعَن اإلحرام 
احلاج من حلق رأسه، 

 .واتلعّطر، واَلصطياد، والّرفث
: َل يلبسون اثلياب بالنسبة للرجال و  •

 م.رؤوسه  وَل يغطوناملفّصلة،  
عند العينني، وَل  : َل تستخدم غطاء الوجه املنقوبوبالنسبة للمرأة •

.تلبس القفازين، وإنما تغطي يديها باألكمام الطويلة
يطوف احلّجاج طواف القدوم:  -2

، يبدؤون من حول الكعبة سبع مّرات
به، إن  عند احلجر األسود، وكما مروا 

، وإن َكنوا َكنوا قريبني منه قبالوه
 رفعوا اْلد اْلمَن، وقالوابعيدين عنه 

"الل أكِّب".
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السيع بني  ج إىل ااحلجينتقل  -3
، وهما جبالن جبوار الصفا واملروة

الكعبة من جهة الرشق.
: هو أن يميش احلاج بني ومعَن السيع

اجلبلني سبع مرات، يبدأ بالصفا، 
 باملروة.وينيه 

 
. املبيت ف ِمََن  -4

طقة بني مّكة وجبل : يه منِمَن
قبل  عرفات، يبيت فيها احلاج ْللة

 .ذهابه إىل عرفات
 

.الوقوف ف َعَرفَة -5
، فيها جبل َعَرفَة: يه منطقة رشق مكة

يقف فيها احلجيج ف يوم عرفة، وهو 
 اتلاسع من ذي احلّجة.
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. املبيت ف املزدلفة -6
: يه منطقة بني مّكة زدلفةم

 .ِمَن جنوب رشيقت،  وعرفا
يبيت فيها احلاج ْللة بعد وقوفه ف 

 .عرفات
 
 

:ريم مجرة العقبة -7
يوجد ف منطقة ِمََن ثالث أحواض 

أحد هذه : يه والعقبة .تسىّم اجلَمرات
 األحواض. 

 ف اْلوم األول من العيد يريم املسلم سبع حىص صغار ف مجرة العقبة.
 
 

: ذبح اهلدي -8
يذبح قسم من احلّجاج اذلبائح، ثم توّزع حلومها  -9

ىلع الفقراء.
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: احلّجاج حلق أو تقصري الشعر -10
الرّجال حيلقون رؤوسهم، أو يقرّصون 
شعورهم، أّما النّساء فيقرّصن شعورهم ولو 

شيئًا قلياًل. 
 

يطوف احلّجاج حول طواف اإلفاضة:  -11
الكعبة سبع مّرات، كطوافهم األول.

 
 

:املبيت ف مَن وريم اجلمرات اثلالثة -12
ويبيتون فيها، ويرمون يعود احلجيج إىل ِمَن 

صغرى، ثم اجلمرة الاجلمرات اثلالثة: اجلمرة 
 .الوسطى، ثم مجرة العقبة، وذلك ف اْلوم اثلالث من العيد

 وبإماكنه أن يكرر ذلك ف اْلوم الرابع إن أراد.



 

 العبادات  - الرابعالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

91 

 

قبل مغادرتهم   احلجيج بالكعبة طوافًا أخرًيا : يطوف  طواف الوداع -13
 .ورجوعهم إىل دارهم
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 اخلامسالفصل 
 التفسري

 

 

 

 

ف هذا الفصل تفسري قصار السور، يدرس الطالب

 مع الفاحتة، وآية الكرس.

 

 كما أنه مطالب حبفظها.
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جة  
اب   سورة  الف 

( الراْْحَِن الراِحيِم 2( احْلَْمُد َّلِلِ رَبِّ الَْعالَِمنَي )1ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم )
يِن )3) اَط 5َك نَْستَِعنُي )( ِإيااَك َنْعبُُد َوإِياا4( َمالِِك يَْوِم ادلِّ َ ( اْهِدنَا الرصِّ

ْنَعْمَت َعلَيِْهْم َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوََل 6الُْمْستَِقيَم )
َ
يَن أ ِ اَط اذلا ( ِِصَ

الِّنَي )  (7الضا

اَط لك يشء غري الل. ﴿  ﴾الَْعالَِمنيَ : ﴿ معاِّن املفردات َ الطريق.  ﴾الرصِّ
الِّنيَ اْلهود. ﴿  ﴾الَْمْغُضوِب َعلَيِْهمْ ﴿   انلصارى. ﴾الضا

 : معاِّن اْليات

 ﴾الراِحيمِ ﴿  املتصف بالرْحة ﴾الراْْحَِن ﴿  أبدأ بذكر اسم الل ﴾ِمْسِب اللِ ﴿ 
 .اذلي يرحم عباده

اْلالق، والقائم ىلع  ﴾رَبِّ املدح واثلناء والشكر لل. ﴿  ﴾احْلَْمُد َّلِلِ ﴿ 
 .املخلوقاتلك  ﴾الَْعالَِمنيَ ﴿ :شؤون

 اذلي يرحم عباده. ﴾الراِحيمِ ﴿  املتصف بالرْحة ﴾الراْْحَِن ﴿ 

يِن ﴿   ﴾ اذلي يمِلك األمور يوم القيامة، واذلي حيُكم فيه.َمالِِك يَْوِم ادلِّ
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 َل نستعني بغريك. ﴾َوإِيااَك نَْستَِعنيُ َل نعبد غريك. ﴿ ﴾إِيااَك َنْعبُدُ ﴿ 

اَط الُْمْستَِقيمَ ﴿  لسلوك  يرّسنا ووفقنا ﴾اْهِدنَا﴿  َ  .الصالحالطريق  ﴾الرصِّ

ْنَعْمَت َعلَيِْهمْ ﴿ 
َ
يَن أ ِ  األنبياء، والصحابة، والّشهداء، والصاحلني. ﴾اذلا

هم اْلهود، ألنهم عرفوا احلق املغضوب عليهم  ﴾َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهمْ ﴿ 
الِّنيَ ولم يتّبعوه. ﴿  يعرفوا احلق.﴾ وهم انلصارى، اذلين لم َوََل الضا

 
 

 

اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ .نبدأ أمورنا بقول: بسم الل

 _____  ّحيم.ْحن، الرّ فيها ثالثة من أسماء الل تعاىل: الل، الر

 _____ .َل نعبد إَل الل

 _____ .َل يشء يستحق العبادة، ألن الل رب لك يشء

 _____  اإلاعنة احلقيقية َل تكون إَل من الل تعاىل.نعتقد أن

 21 منزلي نشاط
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 _____ ريبة، ألّن امة، واجلمااعت المُ دّ َل ننتيم إىل األفاكر اهل

ِصاطها ليس مستقيًما.

 _____ .حنب األنبياء والّصاحلني

 _____ .َل نتّبع إَل من عرفنا أن الل قد أنعم عليهم باإليمان احلقييق

 _____  نتّبعه لكيال نكون من املغضوب عليهم.إذا عرفنا احلق؛

 _____ .جيب أن نتعلّم ديننا لكيال نكون من الّضاّلني

 _____  ادلاعء.قبل إذا أردنا أن ندعو الل تعاىل؛ نثِن عليه

 _____   اتلحّري للبعد عن طريق الضاللة من أهم األمور، ألن الل

علّمنا أن ندعوه أن يرصفنا عنها.

 _____  الل وحده ِمن أهم األمور ألّن الل تعاىل جعلها ف عبادة

أّول كتابه.
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كرسي  
ة  ال ي   ا 

َماَواِت َوَما اللُ  ُخُذُه ِسنٌَة َوََل نَْوٌم هَلُ َما ِف السا
ْ
 ََل ِإهَلَ إَِلا ُهَو الَْحُّ الَْقيُّوُم ََل تَأ

ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إَِلا   ِ رِْض َمْن َذا اذلا
َ
يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم ِف اأْل

َ
بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما بنَْيَ أ

 بَِما َشاءَ 
ٍء ِمْن ِعلِْمِه إَِلا يُطوَن بيَِشْ مَ    َوََل حُيِ رَْض     اَواِت ـوَِسَع ُكرِْسيُُّه السا

َ
 َواأْل

 (255َوََل َيئُوُدُه ِحْفُظُهَما وَُهَو الَْعِلُّ الَْعِظيُم )
 معاِّن املفردات: 

غفوة/غفلة. )بني يديه(:   ﴾نَةٌ القائم بشؤون خلقه. ﴿سِ و  املدبّر  ﴾ومُ الَْقيُّ ﴿ 
، السبع تأمامه. )الكرس(: أحد خملوقات الل تعاىل أكِّب من السماوا 

 .هُ بُ يُتعِ  ﴾َيئُوُدهُ وليس يشبه املقاعد املعروفة. ﴿ 

 معاِّن اْليات: 

اذلي َل  ﴾الَْحُّ ﴿  َل أحد يستحق العبادة إَل الل ﴾الُل ََل إِهَلَ إَِلا ُهوَ ﴿ 
ُخُذُه ِسنَةٌ ﴿   اذلي يدير شؤون الكون  ﴾الَْقيُّومُ ﴿   يموت 

ْ
َوََل ﴿   َل يغفل  ﴾ََل تَأ

رِْض ﴿  َل ينام   ﴾نَْومٌ 
َ
َماَواِت َوَما ِف اأْل  لك املخلوقات ملك هل ﴾هَلُ َما ِف السا

ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إَِلا ﴿  ِ ف يوم القيامة، َل يستطيع أحد أن  ﴾بِإِْذنِهِ  َمْن َذا اذلا
يِْديِهمْ ﴿  عند الل إَل إذا سمح الل هل بذلك. ألحد يشفع

َ
 ﴾َيْعلَُم َما بنَْيَ أ

ٍء ِمْن ﴿  كذلك يعلمه  ﴾َوَما َخلَْفُهمْ ﴿   ما أمام انلاسيعلم   يُطوَن بيَِشْ َوََل حُيِ
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أن  الل إَل ما شاء ﴾إَِلا بَِما َشاءَ ﴿  علمون شيئًا من علم اللتَل ي  ﴾ِعلِْمهِ 
َماَواِت ﴿  الكرس أحد خملوقات الل ﴾وَِسَع ُكرِْسيُّهُ ﴿ .يعلّمه هلم السا

رَْض 
َ
 ﴾َوََل َيئُوُدهُ ﴿  حميط بالسماوات واألرض وأكِّب منها الكرس ﴾َواأْل
 حفظ السماوات واألرض من اَلنهيار واْلراب  ﴾ِحْفُظُهَما﴿  اللَ   تعبَل يُ 
 .﴾َو الَْعِلُّ الَْعِظيمُ وَهُ ﴿ 

 

 

اكتب رقم السطر من اْلية اذلي يدل ىلع اتلاِل:

 _____ .فيها ثالثة من أسماء الل تعاىل: الل، العل، العظيم
 _____ .الل تعاىل َل ينام
 _____ .الل يعلم لك يشء، وَل يىف يشء عنه
 _____ .الل تعاىل َل يتعب
 _____ .الل تعاىل حيفظ السماوات واألرض
 _____ .َل حيصل يشء ف الكون إَل بإذن الل
 _____  جيب أن نعّظم الل ألنّه عظيم، فال نقبل أن نسمع ألي

 استهزاء به أو بنبيّه أو بدينه.

 22 منزلي نشاط
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جي
الض 
 سورة  

 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

ىَح ) ( َولَْْلِخَرُة 3( َما وَداَعَك َربَُّك َوَما قَىَل )2( َواللايِْل إَِذا َسََج )1َوالضُّ
وىَل )

ُ
ْدَك يَتِيًما 5( َولََسوَْف ُيْعِطيَك َربَُّك فَرَتََْض )4َخرْيٌ لََك ِمَن اأْل لَْم جَيِ

َ
( أ

ْغََن )( َووََجَدَك اَعئاًِل  7( َووََجَدَك َضاَلًّ َفَهَدى )6فَآَوى )
َ
ا اْْلَتِيَم 8َفأ ما

َ
( فَأ

ا 9فَاَل َتْقَهْر ) ما
َ
ائَِل فَاَل َتنَْهْر )ا( َوأ ْث )10لسا ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ ما

َ
 (11( َوأ

 

 

 : معاِّن املفردات

ىَح ﴿  أبَغَض. )اْلتيم(: من  ﴾قَىَل ﴿ . أ واستقرا دَ هَ  ﴾َسََج انلهار. ﴿  ﴾الضُّ
 يوّبخ. / ر(: يزُجرنهَ مات أبوه وهو غري بالغ. )يَ 

 

 : معاِّن اْليات

ىَح ﴿  إَِذا بالليل ﴿ َحلََف  ﴾َواللايْلِ بالّضىح، وهو انلهار ﴿  َحلََف  ﴾َوالضُّ
هل والل تعاىل عندما حيلف ينبهنا إىل أنه سيقول شيئًا  إذا استقّر. ﴾َسََج 

َعَك َربَُّك ﴿   .أهميّة خاّصة وما   ﴾َوَما قَىَل ﴿   ما تركك رّبك  ،يا حمّمد  ﴾َما وَدا
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وىَل ﴿ أبغضك.
ُ
انلعيم ف اجلنّة خري لك من  ﴾َولَْْلِخَرُة َخرْيٌ لََك ِمَن اأْل

سوف يرزقك الل حىت ترَض.  ﴾َولََسوَْف ُيْعِطيَك َربَُّك فَرَتََْض ﴿  ادلنيا.
ْدَك يَتِيًما فَآَوى ﴿  لَْم جَيِ

َ
ُودل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد مات أبوه، ثم ماتت أمه،   ﴾أ

َل  ﴾َووََجَدَك َضاَلًّ ﴿  فيرّس الل هل جّده، ثم عّمه ْلؤوياه ويهتّما بشؤونه.
َووََجَدَك ﴿ .لإليمان علّمك، ووفقك ﴾َفَهَدى﴿  تعرف اإليمان احلقييق

ْغََن ﴿  فقرًيا  ﴾اَعئاًِل 
َ
 رزقك املال. ﴾فَأ

ا اْْلَتِيمَ ﴿  ما
َ
َل تتعامل معه بقسوة، بل  ﴾فَاَل َتْقَهرْ ﴿  اذلي مات أبوه ﴾فَأ

 ، كما أحسن الل إْلك وأنت يتيم.أحسن معاملته

ائَِل ﴿  ا السا ما
َ
 هتطرد  َل  ﴾فَاَل َتنَْهرْ ﴿   الفقري اذلي يطلب منك أن تعطيه  ﴾َوأ

 .أعطه، أو رّده بكالم طيّبعليه،  وَل تقُس 

ْث ﴿  ا بِِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ ما
َ
بما أنعم الل عليك  وعلمهم حّدث انلاس ﴾َوأ

 .من اهلدى وتعليم ادلين
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 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ .الل تعاىل حيّب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، فعلينا أن حنّبه

 _____  اجلنّة خري من ادّلنيا، فعلينا أن نبذل جهدنا ألجل اجلنّة

أكرث من جهدنا نليل ماكسب ادلنيا.

 _____  الل يعطي من حيّبهم، لكن قد يتِّبهم ببعض الضيق ف

ادلنيا، كما َكن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص يتيًما، وفقرًيا ف أول حياته.

 _____ حسان إىل خلِقه.نقابل نَِعم الل باملعصية، بل بالشكر واإل  َل

 _____ .حنسن إىل الفقراء كما أحسن الل إْلنا

 _____ .َلبد من أن نعلم غرينا مما تعلمناه من علوم الرشيعة

  

 23 منزلي نشاط
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رح
 سورة  الش  

 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 
ْح لََك َصْدَرَك ) لَْم نرَْشَ

َ
ْنَقَض َظْهَرَك 2َووََضْعَنا َعنَْك ِوْزرََك )( 1أ

َ
ي أ ِ ( اذلا

ا ) (4( َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَرَك )3) ا 5فَإِنا َمَع الُْعرْسِ يرُْسً ( ِإنا َمَع الُْعرْسِ يرُْسً
 (8( َوإِىَل َربَِّك فَارَْغْب )7( فَإَِذا فَرَْغَت فَانَْصْب )6)

   :معاِّن املفردات 

 ب(: ابذل جهًدا.قيل/اذلنب. )انَص الوزر(: احِلمل اثل)

 

 معاِّن اْليات: 

ْح لََك َصْدرَكَ ﴿  لَْم نرَْشَ
َ
َووََضْعَنا ﴿  جعلناك مطمئنًا مرتاًحا باإليمان ﴾أ

ْنَقَض ﴿  ، ويه األخطاء اليت فعلها﴾ غفرنا لك ذنبكَعنَْك ِوْزرَكَ 
َ
ي أ ِ اذلا

، فاكن هذا اهلم َكحلجارة اتلفكري فيه وانلدم عليه اذلي أتعبك ﴾َظْهَركَ 
جعلنا ِذكرَك طيبًا ف انلاس، ومن ذلك  ﴾َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَركَ ﴿  ىلع الظهر.

ا ﴿ .الصالة عليه، ومن ذلك الشهادة بأنه رسول الل  ﴾فَإِنا َمَع الُْعرْسِ يرُْسً
إِنا ﴿   ،رس أمورهإذا أصاب اإلنسان ضيق فإن الل سبحانه وتعاىل يفّرج ويي
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ا ﴾ إذا َكن عندك فَإَِذا فَرَْغَت فَانَْصْب ﴿  .تأكيد ملا سبق ﴾َمَع الُْعرْسِ يرُْسً
﴾ تقّرب إىل الل َوإِىَل َربَِّك فَارَْغْب فرااًغ ف الوقت؛ فقم لعبادة الل. ﴿

 بطاعته وداعئه وتالوة كتابه.

 

جيب أن نفّكر دائما كيف نتقّرب إىل الل ف لك أعمانلا،  فائدة: 
فنجعل نيتنا اتلقرب إىل الل فيه. مثال: 

o   عندما نطيع وادلينا؛ ننوي اتلقرب إىل الل بذلك ألن الل أمرنا
بِّب الوادلين. 

o   عندما ننام باكرا؛ ننوي جعل تبكرينا بانلوم سببا لالستيقاظ
لصالة الفجر. 
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 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ إلنسان حتىّل باإليمان؛ فإن قلبه سيطمنئ.إذا ا

 _____ .انلدم ىلع اذلنوب سبب ملغفرتها

 _____  ،َل حنزن ىلع املصائب ألننا مؤمنني أن الل عنده الفرج

لكن جيب أن نلتجئ إْله.

 _____  فقط، بل جيب أن جيب أن َل نقيض أوقات فراغنا باللهو

نستغلها باألعمال الصاحلة والعبادة نلتقّرب من الل تعاىل.

 : مثال
عندما ندرس؛ ننوي أننا إذا حصلنا ىلع الشهادات واشتغلنا؛ 

 نساعد املسلمني واملحتاجني ف عملنا.
عندما نلعب الرياضة ونأكل األكل الصّح؛ ننوي أن نطيع الل 

  اليت وهبها نلا.بأن حنافظ ىلع نعمة الصحة 

 24 منزلي نشاط
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ن   ي   سورة  الي 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

يْتُوِن ) ِمنِي )2( َوُطوِر ِسيِننَي )1َواتلِّنِي َوالزا
َ
قَْد َخلَْقَنا  َ( ل3( وََهَذا ابْلََلِ اأْل

ْحَسِن َتْقِويٍم )
َ
نَْساَن ِف أ ْسَفَل َسافِِلنَي )4اإْلِ

َ
يَن آَمنُوا ( 5( ُثما رََدْدنَاُه أ ِ إَِلا اذلا

احِلَاِت  ْجٌر َغرْيُ َمْمنُوٍن   وََعِملُوا الصا
َ
بَُك َبعْ   (6) فَلَُهْم أ يِن َفَما يَُكذِّ  ُد ِبادلِّ

لَيَْس اللُ   (7)
َ
ْحَكِم احْلَاِكِمنَي ) أ

َ
 (8بِأ

 

 :  معاِّن املفردات 

 منقطع. ﴾َمْمنُونٍ ﴿ اسم ألحد اجلبال.  ﴾ِسيِننيَ ل. ﴿ بَ الطور(: اجلَ )

 

 معاِّن اْليات: 

يْتُونِ ﴿  لف الل تعاىل باتلني والزيتون اذلين خلقهما، وَل حي ﴾َواتلِّنِي َوالزا
َوُطوِر ﴿   وصغر حجمهما.  ماطيع أحد أن يلق مثلهما مع بساطة شُكهيست

وََهَذا ابْلََلِ ﴿  .هو جبل سيناء اذلي لكم الُل موىس ملسو هيلع هللا ىلص عليه ﴾ِسيِننيَ 
ِمنيِ 

َ
 .مّكة املكّرمة ﴾اأْل
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ْحَسِن َتْقِويمٍ ﴿ 
َ
نَْساَن ِف أ خلقناه جبسم حسن مناسب  ﴾لََقْد َخلَْقنَا اإْلِ

ْسَفَل َسافِِلنيَ ﴿   .ملتطلبات حياته
َ
جسمه   عندما يكِّب يصبح  ﴾ُثما رََدْدنَاُه أ

صّحته ف طاعة الل؛  فإذا لم ينتفع من فيه األمراض.ضعيًفا، وتكرث 
  .سيندم حينما تضيع قوته، ويرس ف اْلخرة

 

احِلَاِت ﴿  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصا ِ أما من آمن وعمل األعمال اليت  ﴾إَِلا اذلا
ْجرٌ ﴿  ، فليس هذا حاهلم، بلحيبّها الل

َ
فالل تعاىل لن   ﴾َغرْيُ َمْمنُونٍ   فَلَُهْم أ

ها ونيعمل  وا أجر األعمال الصاحلة اليت َكنم، وإنما سيكتب هلم  ثوابهقطع  ي 
 .وا األن قادرين عليهاد وولم يعم ف شبابه

 

بَُك َبعْ ﴿  يِن َفَما يَُكذِّ تنكر احلساب فما اذلي جيعلك أيها اإلنسان    ﴾ُد ِبادلِّ
لَيَْس اللُ ﴿  ؟ف يوم القيامة

َ
ْحَكِم احْلَاِكِمنيَ أ

َ
أليس الل حكيم!  ﴾ بِأ

 ا اعدًَل!فكيف سيرتك عباده دون أن حياسبهم حسابً 
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 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____   حىت املخلوقات الصغرية تدل ىلع عظمة الل تعاىل، ألنه َل
ألحد يستطيع أن يعمل شيئًا مثلها.

 _____  املشالك  ا َل يفتعلومكة بل أمني، فيجب ىلع انلاس أن
أهلها. فيها، أو ُييفوا 

 _____ شبابه وصّحته ف طاعة الل تعاىل، قبل  ان يستغلأن اإلنس
أن يهرم ويعجز.

 _____  الل كريم جًدا، دلرجة أنه يكتب نلا اجر األعمال
الصاحلة اليت كنا نفعلها، ومنعنا عنها املرض، أو الَعجز.

 _____  ُحكًما اعدًَل بني العباد، فمن  سيكون فيهيوم القيامة أن
وهلذا فتحن َل  ادلنيا، فسيحاسب ف اْلخرة. ف عقوبةالنَج من 

جيب أن نتساءل )ملاذا لم يعاقب الل السيئني ف ادلنيا؟( ألننا 
نعرف أن الل قد يؤخر العقوبة إىل يوم القيامة.
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 سورة  العلق  
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

ي َخلََق )ا ِ  بِاْسِم َربَِّك اذلا
ْ
نَْساَن ِمْن َعلٍَق )1قَْرأ  َوَربَُّك 2( َخلََق اإْلِ

ْ
( اقَْرأ

ْكَرُم )
َ
ي َعلاَم بِالَْقلَِم )3اأْل ِ نَْساَن َما لَْم َيْعلَْم )4( اذلا  إِنا 5( َعلاَم اإْلِ

( الَكا
نَْساَن َْلَْطََغ ) ْن َرآُه اْستَْغََن )6اإْلِ

َ
يَْت 8 إِىَل َربَِّك الرُّْجىَع )( إِنا 7( أ

َ
َرأ

َ
( أ

ي َينََْه ) ِ يَْت إِْن ََكَن ىلَعَ الُْهَدى )10( َعبًْدا إَِذا َصىلا )9اذلا
َ
َرأ

َ
َمَر 11( أ

َ
ْو أ

َ
( أ

َب َوتََوىلا )  (12بِاتلاْقَوى ) يَْت إِْن َكذا
َ
َرأ

َ
نا اللَ 13أ

َ
ْم بِأ

لَْم َيْعلَ
َ
( الَكا 14يََرى )  ( أ

 ( فَلْيَْدُع نَاِديَهُ 16( نَاِصيٍَة ََكِذبٍَة َخاِطئٍَة )15لَْم يَنْتَِه لَنَْسَفًعا ِبانلااِصيَِة )لنَِئْ  

بَاِنيََة )17) رَتِْب )18( َسنَْدُع الزا
 (19( الَكا ََل تُِطْعُه َواْسُجْد َواقْ

 

 : معاِّن املفردات 

والرضب.  )الَسْفُع(: اجلَرُّ نني ف بطن أمه. أول مراحل اجلَ  ﴾َعلَق﴿ 
شخاص اذلين جيالسونه. )انلادي(: األ مقدمة الرأس. ﴾انلااِصيَة﴿ 
بَاِنيَةَ ﴿   املالئكة املوّكون جبهنّم. ﴾الزا
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 معاِّن اْليات: 

 بِاْسِم َربَِّك ﴿ 
ْ
 " بسم الل"قرآن بذكر اسم ربك، فنقول  لابدأ قراءتك ل  ﴾اقَْرأ

ي َخلََق ﴿  ِ نَْساَن ِمْن َعلٍَق ﴿  .أوجد لك يشء ﴾اذلا َكن اإلنسان  ﴾َخلََق اإْلِ
إنسانًا  صرّيه الل ثم الَعلَق، :وهذا اذلي يُسىّم  ،ف بطن أمه َكدلم املتجّمد

 ﴿  .َكمال
ْ
ْكَرمُ ﴿ .اقرأ القرآن ﴾اقَْرأ

َ
أن الل كريم  اعلم ﴾َوَربَُّك اأْل

ي َعلاَم بِالَْقَلمِ ﴿  .وسيعلّمك القرآن ويفّهمك إياه ِ لقلم وجعله خلق ا ﴾اذلا
نَْساَن َما لَْم َيْعلَمْ َعلاَم ا﴿  .وسيلة للعلم ان عقل يتعلّم به، سجعل لإلن ﴾إْلِ

 ويرّس هل العلوم ْلتعلمها.

نَْساَن َْلَْطََغ  الَكا ﴿  ْن َرآُه اْستَْغََن  إِنا اإْلِ
َ
اإلنسان اذلي َل يتيق الل، إذا   ﴾أ

إِنا إِىَل َربَِّك ﴿  يطَغ، يعِن يتكِّب وَل يقبل احلق ؛ه املالدصار غنيًا وعن
، فكيف ينسون انلاس سريجعون يوم القيامة إىل الل ْلحاسبهم  ﴾الرُّْجىَع 

 ؟!هذا اْلوم، ويرتكون العمل هل

ي َينََْه ﴿  ِ يَْت اذلا
َ
َرأ

َ
أنه ، حيث يتُكم عن أيب جهل ﴾َعبًْدا إَِذا َصىلا  أ

رأى انليب ملسو هيلع هللا ىلص يصل عند الكعبة، فذهب ْلؤذيه، فلما اقرتب منه رأى 
يَْت إِْن ََكَن ﴿  هرب.خاف وحفرة فيها نار بينه وبني رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ف

َ
َرأ

َ
أ

من الصالة  انليب ملسو هيلع هللا ىلص ألم يفكر أبو جهل قبل أن حياول منع ﴾ىلَعَ الُْهَدى
َمَر ِباتلاْقَوى﴿  ؟!للامؤمن يعبد  أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْو أ

َ
ألم يفكر أبو جهل بأّن  ﴾أ
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َب َوتََوىلا ﴿  ؟!رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص يأمر انلاس بطاعة الل يَْت إِْن َكذا
َ
َرأ

َ
هل  ﴾أ

لَْم َيْعلَْم ﴿   !يريد أبو جهل من رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أن يكّذب باإلسالم ويرتكه؟
َ
أ

نا الَل يََرى 
َ
هذا الفعل ألم يعلم أبو جهل أن الل يراه وهو يفعل  ﴾بِأ

إذا لم يتوقف هذا الاكفر  ﴾ِه لَنَْسَفًعا بِانلااِصيَةِ الَكا لنَِئْ لَْم يَنْتَ ! ﴿ ؟الشنيع
ناصيته، وانلاصية يه نسحبه من سعن حماولة إيذاء رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص 

هذه انلاصية ناصية رجل َكذب  ﴾نَاِصيٍَة ََكِذبٍَة َخاِطئَةٍ ﴿ مقدمة الرأس. 
 .اعص لل

إن أراد فليجمع لك أصحابه إليذائك، فإن فعل ذلك  ﴾فَلْيَْدُع نَاِديَهُ ﴿ 
بَاِنيَةَ ﴿   ﴾ سريسل الل عليهم الّزبانية، وهم مالئكة العذابَسنَْدُع الزا

 . ، فيمنعونهماملوكون جبهنم

رَتِْب ﴿ 
ما أنت فال ختف منه، وأكمل صالتك، أ ﴾الَكا ََل تُِطْعُه َواْسُجْد َواقْ

 الل تعاىل.وتقرب إىل 

وهكذا حنن املسلمون علينا أن َل خناف من الكفار، بل نعبد الل كما 
 أمرنا، وَل نرد ىلع من اعدانا، وحنتيم بالل سبحانه وتعاىل.
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 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ .الل خالق لك يشء
 _____  الل تعاىل حيبنا أن نتعلّم، ألنه َ نا خلق نلا أدوات العلم، ويرسا

للتعلّم.
 _____  إذا امتلك اإلنسان ماًَل فالبد هل ان يتذكر أن هذا من

فضل الل عليه، فيتقّرب لل أكرث، وَل يتكِّّب.
 _____   ،جيب أن يتذكر اإلنسان دائًما أنّه سريجع إىل ربه للحساب

فال يعمل أعماًَل سيئة.
 _____  يُمنع املسلم من طاعة رّبه.من أعظم الظلم أن
 _____ فإن الل يدافع عنه. ؛من َكن قريبًا من الل
 _____  ذّكر انلاس بطاعة الل، ويعلمهم ىلع املسلم دائما أن يُ   جيب

ادلين الصحيح كما َكن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص يأمر باتلقوى.
 _____  عندما نصل تكون نيتنا اتلقرب إىل الل تعاىل، وليس

غري ذلك.
 _____ .جيب أن نستح من الل ألنه يرانا

 منزلي نشاط
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ذر  سورة  الف 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

نَْزنْلَاُه ِف َْلْلَِة الَْقْدِر )
َ
ْدَراَك َما َْلْلَُة الَْقْدِر )1إِناا أ

َ
( َْلْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ 2( َوَما أ

لِْف 
َ
ُل  ( 3) َشْهٍر   ِمْن أ وُح ِفيَهاتزََنا ْمٍر   الَْماَلئَِكُة َوالرُّ

َ
ِبإِْذِن َربِِّهْم ِمْن لُكِّ أ

 (5( َساَلٌم يِهَ َحىتا َمْطلَِع الَْفْجِر )4)

 معاِّن اْليات: 

نَْزنْلَاُه ِف َْلْلَِة الَْقْدرِ ﴿ 
َ
يقول الل تعاىل أنه أنزل القرآن ف ْللة القدر،   ﴾إِناا أ

ْدَراَك َما َْلْلَُة ﴿  .األخرية ف رمضانويه إحدى اللياِل ف العرش أيام  
َ
َوَما أ

َْلْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن ﴿  .﴾ ْللة القدر عظيمة، سيخِّبنا الل بأهميتهاالَْقْدرِ 
لِْف َشْهرٍ 

َ
 سنة. 83من  أفضلهذه الليلة أفضل من ألف شهر، يعِن  ﴾أ

وُح ِفيَها﴿  ُل الَْماَلئَِكُة َوالرُّ معها الروح )وهو ﴾ تزنل املالئكة وتزََنا
ْمرٍ ﴿ .الليلة جِّبيل( ف هذه

َ
يزُّنلون ألمور متعددة  ﴾بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن لُكِّ أ

ري ْلالم وا سيكون فيها ال  ﴾َساَلٌم يِهَ َحىتا َمْطلَِع الَْفْجرِ ﴿   .أمرهم الل بها
 حىت تنتيه ويطلع الفجر.
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من رمضان،  25معروف، قد تكون ْللة ْللة القدر موعدها غري : فائدة
وقد تكون أي ْللة من اللياِل العرش األخرية من رمضان، وأشهر األقوال 

 .29، وقد تكون ْللة 27أنها قد تكون ْللة 

 

 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____   َل يليق باملسلم أن يضيع هذا األجر العظيم فيها، فعليه أن
بالعبادة، وَل ينشغل باللهو.يقضيها 

 _____  جيتهد املسلم بالعبادة ف لك األيام العرش األخرية من
رمضان ْلدرك هذه الليلة.

 _____  ا بأن جعل نلا ْللة واحدة أجرها نعرف كرم الل تعاىل علين
سنة. 83أجر عبادة أفضل من 

 _____ .املالئكة نزوهلم خري
 _____ .جِّبيل من أسمائه: الّروح
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ة   ي  ت   سورة  الي 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

ِتيَُهُم 
ْ
نَي َحىتا تَأ ِكنَي ُمنَْفكِّ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ لَْم يَُكِن اذلا

َرًة )1ابْلَيِّنَُة ) ( َوَما 3( ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة )2( رَُسوٌل ِمَن الِل َيتْلُو ُصُحًفا ُمَطها
وتُوا الِْكتَاَب إَِلا ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم ابْلَيِّنَُة )تَ 

ُ
يَن أ ِ َق اذلا ِمُروا إَِلا 4َفرا

ُ
( َوَما أ

ََكَة وََذلَِك  اَلَة َويُْؤتُوا الزا يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصا ِْلَْعبُُدوا الَل خُمِْلِصنَي هَلُ ادلِّ
ِ  (5ِديُن الَْقيَِّمِة ) ِكنَي ِف نَاِر إِنا اذلا ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ

ياِة ) وََلَِك ُهْم رَشُّ الَِّْبِ
ُ
يَن ِفيَها أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا 6َجَهناَم َخادِلِ ِ ( ِإنا اذلا

ياِة ) وََلَِك ُهْم َخرْيُ الَِّْبِ
ُ
احِلَاِت أ ْدٍن ( َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنااُت عَ 7الصا

ْنَهاُر َخادِلِ 
َ
بًَدا ريَِضَ جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْل

َ
  َورَُضوا َعنُْه َذلَِك  َعنُْهمْ اللُ   يَن ِفيَها أ

 (8َخيِشَ َرباُه ) لَِمنْ 
 

 معاِّن املفردات: 

ْهِل الِْكتَاِب ﴿ 
َ
 مبتعدون عن الرشك. ﴾ُحنََفاءَ ﴿  .اْلهود وانلصارى  ﴾أ
ياةِ ﴿   املخلوقات. / اْلَلق ﴾الَِّْبِ

 



 

 التفسي  - اخلامسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

115 

 معاِّن اْليات: 

نَي َحىتا ﴿  ِكنَي ُمنَْفكِّ ْهِل الِْكَتاِب َوالُْمرْشِ
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ لَْم يَُكِن اذلا

ِتيَُهُم ابْلَيِّنَةُ 
ْ
ة األصنام َكنوا سيبقون ىلع دَ بَ ﴾ اْلهود وانلصارى وعَ تَأ

رَُسوٌل ِمَن ﴿   الكفر، وَل ينفكون عنه ويرتكونه حىت يأتيهم بيان من الل.
َرةً   حممد ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل،ما جاء به هذا ابليان هو  ﴾الِل َيتْلُو ُصُحًفا ُمَطها

﴾ ف القرآن أحاكم ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمةٌ ﴿  يقرأ عليهم القرآن. اذلي َكن
وتُوا الِْكتَاَب إَِلا ِمْن َبْعِد َما ﴿  مكتوبة هلا قيمة كبرية.

ُ
يَن أ ِ َق اذلا َوَما َتَفرا

﴾ أهل الكتاب َكنوا يؤمنون بأن الل سيبعث رسوًَل وهو ْتُهُم ابْلَيَِّنةُ َجاءَ 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فلما بعثه الل تعاىل؛ تفرقوا، فبعضهم آمن به، وبعضهم كفر 

ِمُروا إَِلا ِْلَْعبُُدوا اللَ ﴿  به.
ُ
حممد ملسو هيلع هللا ىلص هو أن يعبدوا اذلي أمرهم به  ﴾َوَما أ

ينَ ﴿  الل  ﴾ُحنََفاءَ ﴿  .هل وحدهخالصة العبادة  ا وجيعلو ﴾خُمِْلِصنَي هَلُ ادلِّ
ََكَة وََذلَِك ِديُن الَْقيَِّمةِ بعيدون عن الرشك ﴿  اَلَة َويُْؤتُوا الزا  ﴾َوُيِقيُموا الصا

 هذا ادلين الصحيح املستقيم.

يَن ﴿  ِكنَي ِف نَاِر َجَهناَم َخادِلِ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ إِنا اذلا

اذلين كفروا بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص سواء َكنوا من أهل الكتاب، أو من عبدة   ﴾اِفيهَ 
وََلَِك ُهْم رَشُّ ﴿  األوثان، فإن الل سيحرشهم ف نار جهنّم إىل األبد

ُ
أ
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ياةِ  ا، ألن اتلكذيب بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص أسوأ من الَِّْبِ ﴾ هؤَلء هم أكرث خلق الل رشًّ
 انلاس.لك األخطاء اليت يرتكبها 

يَن آَمنُ ﴿  ِ وََلَِك إِنا اذلا
ُ
احِلَاِت أ ياةِ وا وََعِملُوا الصا اذلين آمنوا  ﴾ ُهْم َخرْيُ الَِّْبِ
وعصوا ف بعض أخطأوا  حىت لوبالل ورسوهل هم أكرث انلاس خرًيا، 

ْنَهاُر ﴿األحيان. 
َ
َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َجنااُت َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْل

يَن ِفيَها  بًَداَخادِلِ
َ
الل جيازيهم بإيمانهم وعملهم الصالح جنات كثرية  ﴾أ

﴾ ألنهم مؤمنون ريَِضَ الُل َعنُْهمْ ﴿ .األنهار واجلمال، يبقون فيها إىل األبد
أرضاهم بكرثة ما أعطاهم من خري ونعيم ف  ﴾َورَُضوا َعنْهُ ﴿  .صاحلون

يىش الل تعاىل ف  أي هذا انلعيم ملن َكن ﴾َذلَِك لَِمْن َخيِشَ َرباهُ ﴿  .اجلنة
ادلنيا، وجيتنب املحّرمات، أما من ارتكب املعايص من املسلمني ولم 

 يتب، فإنه يستحق العقاب قبل أن يدخل اجلنة.
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 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ .من لم يؤمن بالل ورسوهل وكتابه فهو من أهل انلار
 _____  ِمن أهل بمحّمد ملسو هيلع هللا ىلص وصاروا  اْلهود وانلصارى آَمن من مٌ سْ ق

سم منهم كفر به.اإلسالم، وقِ 
 _____ .العبادة لل وحده يه أصل اإلسالم
 _____ .الصالة والزاكة من أعظم رشائع اإلسالم
 _____  ف القلب  اإلسالم مقولة )اإلسالم ف القلب( خاطئة، بل

والعمل.
 _____  يغضب الل تعاىل لريَض عنّا.َلبد من أن َل نفعل ما
 _____ .من كفر بما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ دخل انلار
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لة   لر   سورة  الر 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

رُْض ِزلَْزالََها )
َ
ثَْقالََها )1إَِذا ُزلِْزلَِت اأْل

َ
رُْض أ

َ
ْخرََجِت اأْل

َ
نَْساُن 2( َوأ ( َوقَاَل اإْلِ

ْخبَارََها )3َما لََها )
َ
ُث أ ْوََح لََها )4( يَْوَمئٍِذ حُتَدِّ

َ
نا َرباَك أ

َ
( يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر 5( بِأ

ْعَمالَُهْم )
َ
ْوا أ ْشتَاتًا لرُِيَ

َ
ا يََرُه )6انلااُس أ ةٍ َخرْيً  ( َوَمْن 7( َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرا

ا يََرُه ) ةٍ رَشًّ  (8َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرا
 )أشتات(: متفرقون.)الزلزلة(: اهلّزة القوّية.  :معاِّن املفردات 

 : معاِّن اْليات

 . فعندما حيني موعده حيدث اتلاِل:السورة تعِّّب عن أحداث يوم القيامة
رُْض ِزلَْزالََها﴿ 

َ
حينما يأذن الل بأن تقوم القيامة؛ تهزت  ﴾إَِذا ُزلِْزلَِت اأْل

ثَْقالََها﴿ .األرض هزة شديدة
َ
رُْض أ

َ
ْخرََجِت اأْل

َ
سيخرج ما باهزتازها  ﴾َوأ

فرياها اإلنسان وهو ف ذلك الوقت َل يهتم بأخذها، فيها من ذهب وفّضة،  
َوَقاَل ﴿   : ألجل هذه عصينا الل!نوأمثاهلم، يقولوفيندم السارق والغشاش  

نَْساُن َما لََها ُث ﴿ يندهش اإلنسان مما يراه من تغرّي األرض.    ﴾اإْلِ يَْوَمِئٍذ حُتَدِّ
ْخبَارََها

َ
 فيهاىلع انلاس يوم القيامة بما فعلوا تتُكم األرض وتشهد  ﴾أ

ْوََح لََها﴿ 
َ
نا َرباَك أ

َ
 تعاىل هو اذلي أمرها.الل ألن ذلك  ْت لَ عَ فَ  ﴾بِأ
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شْ ﴿ 
َ
ْعَمالَُهمْ يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر انلااُس أ

َ
ْوا أ ف يوم القيامة، بعد أن  ﴾تَاتًا لرُِيَ

حياسب الُل انلاس؛ يتفّرق انلاس بعد احلساب، ويصبحون أقساًما، فلك 
َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل ﴿  َمموعة تدخل ف املاكن املعد هلا من انلار أو من اجلنّة.

ا يََرُه  ةٍ َخرْيً ا يََرهُ  َذرا ٍة رَشًّ فلك يشء يعمله  ﴾َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرا
اإلنسان، أيًا َكن هذا اليشء، سريى نتيجته ف اْلخرة، إما بانلعيم، أو 

 بالعقاب.

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____  ُع ادلنيوية. تَ جيب ىلع املؤمن أن َل يعيص الل ألجل احلصول ىلع الم
 _____ .املخلوقات تطيع الل تعاىل، وكذلك تفعل األرض
 _____  َف ما يعمل انلاس عليها، وتشهد عليهم ف ذلك.عرِ األرض ت
 _____ .لك أعمانلا الكبرية والصغرية سنُحاَسب عليها
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اب    سورة  العادت 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

ثَْرَن 3( فَالُْمِغرَياِت ُصبًْحا )2( فَالُْموِريَاِت قَْدًحا )1َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا )
َ
( فَأ

نَْساَن لَِربِِّه لََكنُوٌد )5( فَوََسْطَن ِبِه مَجًْعا )4بِِه َنْقًعا ) ( َوإِناُه ىلَعَ َذلَِك 6( إِنا اإْلِ
ُم إَِذا ُبْعرِثَ َما ِف الُْقبُوِر   (  8)  يٌد َوإِناُه حِلُبِّ اْْلرَْيِ لََشدِ   (  7)  لََشِهيٌد  

فَاَل َيْعلَ
َ
  أ

َل  ( 9) ُدوِر ) وَُحصِّ  (11( إِنا َرباُهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ َْلَِبرٌي )10َما ِف الصُّ
 

 :  معاِّن املفردات 

)انلقع(:  )الضبح(: صوت صدر اْليل عند اجلري. )أورى(: أشعل انلار.
 اجلميل.الرتاب. )الكنود(: منكر 

 

 : معاِّن اْليات

﴾ صوت يرج من َضبًْحا﴿  .اْليل، يُقسم الل تعاىل بها ﴾َوالَْعاِديَاِت ﴿ 
اصطاكك حوافر هاته اْليل   ﴾فَالُْموِريَاِت قَْدًحا﴿   .اْليل أثناء اجلري   درص

ويف انلهار يغري  ﴾فَالُْمِغرَياِت ُصبًْحا﴿  .ًرا جيعلها تُصدر رَشَ باحلىص 
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ثَْرَن بِِه َنْقًعا﴿  .ىلع جيش العدو خبيوهلم الفرسان
َ
عندما يتجه اْليل  ﴾فَأ

يدخل الُفرسان  ﴾فَوََسْطَن بِِه مَجًْعا﴿  .برسعة إىل العدو يثري الغبار خلفه
 املسلمون ف مجوع العدو حىت يصبح ف وسطهم وهو يقاتل.

 

نَْساَن لَِربِِّه إِنا ا﴿  الكنود: هو اذلي يُنكر اجلميل، فاإلنسان غري  ﴾لََكنُودٌ إْلِ
الصالح َل يشكر الل ىلع ما أعطاه من الصحة والرزق احلسن، بأن يطيعه، 

 أي أنه يعرف بتقصريه هذا ﴾َوإِناُه ىلَعَ َذلَِك لََشِهيدٌ ﴿ .ويبتعد عّما يغضبه
، فينشغل وإن اإلنسان شديد احلب للمال ﴾َوإِناُه حِلُبِّ اْْلرَْيِ لََشِديدٌ ﴿ 

بتحصيل ومجع املال عن طاعة الل، وقد يعيص الل للحصول ىلع املال 
ُم إِذَ ﴿  بطرق حمّرمة لشّدة حبه للمال.

فَاَل َيْعلَ
َ
ف يوم  ﴾ا ُبْعرِثَ َما ِف الُْقبُورِ أ

ُدورِ ﴿ .القيامة سيخرج اإلنسان من قِّبه َل َما ِف الصُّ م ف يو ﴾وَُحصِّ
القيامة يظهر اإلنسان ىلع حقيقته، فإذا َكن ييف شيئًا ف قلبه، فإنه 

الل تعاىل خري اعلم بكل ما فعله  ﴾ِبِهْم يَْوَمئٍِذ َْلَِبريٌ إِنا َرباُهْم ﴿  .سيظهر
اإلنسان، فسيحاسبه عليه. 
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 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل: 

 _____ .اْليول من احليوانات املكّرمة
 _____  اْليل حينما أحسن إْلها صاحبها، خاضت معه احلرب

ها للقتل من أجله، وهكذا جيب أن يكون اإلنسان سوعّرضت نف 
ف طاعته لل تعاىل اذلي أنعم عليه بانلعم الكثرية.

 _____ من أن يكون ُشجااًع. هل املسلم َلبد
 _____  اإلنسان عن طاعة الل، وجتعله كرثة حب املال قد تُبعد

يبحث عن طرق حمرمة لكسب املال، فيجب أن حنذر من ذلك.
 _____ .الل يعلم ما خُنفيه ف نفوسنا
 _____  جنعل تفكرينا دائًما باألشياء احلسنة، وَل نفكر جيب أن

 باألشياء القبيحة.
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ارعة    سورة  الف 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

ْدَراَك َما الَْقارَِعُة )2الَْقارَِعُة ) ( َما1الَْقارَِعُة )
َ
( يَْوَم يَُكوُن انلااُس 3( َوَما أ

بَاُل ََكلِْعْهِن الَْمنُْفوِش )4ََكلَْفَراِش الَْمبْثُوِث ) ا َمْن 5( َوتَُكوُن اجْلِ ما
َ
( فَأ

ْت َمَواِزينُهُ ( وَ 7) َفُهَو ِف ِعيَشٍة َراِضيٍَة   (6َثُقلَْت َمَواِزينُُه ) ا َمْن َخفا ما
َ
  أ

(8 )  
ُه َهاِويٌَة ) مُّ

ُ
ْدَراَك َما ِهيَْه )9فَأ

َ
 (11( نَاٌر َحاِميٌَة )10( َوَما أ

 

   :معاِّن املفردات 

ما لك : (املوازينالصوف. ) ﴾نالِْعهْ ﴿ .يوم القيامةأسماء  من ﴾ الَْقارَِعةُ ﴿
 يوَزن.

 

   معاِّن اْليات: 

ْدَراَك َما   َما الَْقارَِعةُ ﴿ أحد أسماء يوم القيامة ﴾الَْقارَِعةُ ﴿ 
َ
َوَما أ

يَْوَم يَُكوُن انلااُس أنت َل تعرف كم أن هذا اْلوم عظيم ﴿  ﴾الَْقارَِعةُ 
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انلاس ف هذا اْلوم يكون حاهلم كحال الفراشات  ﴾ََكلَْفَراِش الَْمبْثُوِث 
 .ما يفعل منهم َل يدري أين يذهب، وَل اليت حتوم حول الضوء، لك

بَاُل ََكلِْعْهِن الَْمنُْفوِش ﴿   .﴾ تصري اجلبال َكلصوف املنفوش َوتَُكوُن اجْلِ
ا َمْن َثُقلَْت َمَواِزينُهُ ﴿  ما

َ
ف ذلك اْلوم توزن أعمال العباد، فاذلي َكنت   ﴾فَأ

سيعيش  ﴾َفُهَو ِف ِعيَشٍة َراِضيَةٍ كّفة حسناته أثقل من كّفة السيئات ﴿ 
ْت َمَواِزينُهُ ﴿   .، ويكون راضيًا سعيًداعيشة مجيلة ف اجلنة ا َمْن َخفا ما

َ
 ﴾َوأ

هُ ﴿  أما اذلي َكنت كّفة حسناته أخف من كفة سيئاته مُّ
ُ
مسكنه،  أي  ﴾فَأ

ْدَراَك َما ِهَيْه ﴿  .جهنم اليت يُرىم فيها ﴾َهاِوَيةٌ وإقامته ﴿
َ
نَاٌر  َوَما أ

 حامية.﴾ بيان من الل لصفة هذه اهلاوية أنها نار َحاِميَةٌ 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ :من أسماء يوم القيامة. القارعة
 _____ جيب أن نكرث من عمل الصاحلات، نلُثقل كّفة حسناتنا.
 _____   جيب أن نستغفر من ذنوبنا، ونتوب إىل الل تعاىل، ليك َل تصبح

كفة السيئات ثقيلة.
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رسورة   كاب   الي 
 .ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيمِ 

لَْهاُكُم اتلااَكثُُر )
َ
( ُثما الَكا 3( الَكا َسوَْف َتْعلَُموَن )2( َحىتا ُزْرُتُم الَْمَقاِبَر )1أ

ُونا اجْلَِحيَم )    (5الَكا لَْو َتْعلَُموَن ِعلَْم اْْلَِقنِي )    (4َسوَْف َتْعلَُموَن )  ُثما     (6لرََتَ
ُوناَها َعنْيَ اْْلَِقنِي ) لُنا يَْوَمئٍِذ َعِن انلاِعيِم )7لرََتَ

َ
 (8( ُثما لَتُْسأ

 

 :  معاِّن املفردات 

 .نار جهنّم  ﴾ ﴿اجلحيم  .لاكتاملمت حماولة تكثري   ﴾ ﴿اتلاكثر

 

 معاِّن اْليات: 

لَْهاُكُم اتلااَكثُرُ ﴿ 
َ
شغلكم عن  وأوَلكم،  مكُ م تلكثري أمالكِ كُ بُّ حُ  ﴾أ

تموتون مشغولني فيها حىت    تبقون  ﴾َحىتا ُزْرُتُم الَْمَقاِبرَ ﴿   .طاعة الل تعاىل
ف يوم   ﴾ُثما الَكا َسوَْف َتْعلَُمونَ   الَكا َسوَْف َتْعلَُموَن  ﴿   .املقابر  وتدخلون

لو  ﴾اْْلَِقنيِ الَكا لَْو َتْعلَُموَن ِعلَْم ﴿  .القيامة سوف تعلمون نتيجة ذلك
ُونا اجْلَِحيمَ ﴿  .أنكم علمتم وفهمتم ماذا سيحدث ف اْلخرة لو  ﴾لرََتَ
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ُوناَها ﴿  .رتون اجلحيم ف يوم القيامةس انكمعرفتم احلق لعلمتم  ُثما لرََتَ
 هذا للاكفرين، يقول هلم أنهم سيدخلون فيها بعد أن يرونها  ﴾اْْلَِقنيِ   َعنْيَ 

لُنا يَْوَمئٍِذ َعِن انلاِعيمِ ﴿  ّرد رؤيتها.فيستيقنون منها أكرث من َم
َ
 ﴾ُثما لَتُْسأ

يقال هلم بعد أن يدخلونها: )هل رأيتم نعيًما قط( فيقولون )َل( ألن لك 
أثره. ما تمتعوا به ف ادلنيا زال، وأنستهم انلارُ 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل: 

 _____  تشغلنا أمور ادلنيا عن طاعة الل تعاىل.جيب أن َل
 _____ فكر بما سيكون بعد املوت.جيب أن ن
 _____ .جيب أن نعلم أن اْلخرة فيها عذاب للعايص، ونعيم للمطيع
 _____   املؤمنون يرون اجلحيم ف اْلخرة مع أنهم َل يدخلونها، ْلعرفوا

 َ َ نعمة الل عليهم حني ي حني وفقهم هل، هلم من يعلمهم اإليمان، و رسا
.وجنّاهم من تلك انلار

 _____ ف ادلنيا. اعشهامتعة احلياة اليت  عنه الاكفر سزتول
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 سورة  الغصر
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

نَْساَن لَيِف ُخرْسٍ )1َوالَْعرْصِ ) يَن آَمُنوا وََعِملُوا 2( إِنا اإْلِ ِ احِلَاِت ( إَِلا اذلا الصا
ِّْبِ )  (3َوتََواَصْوا ِباحْلَقِّ َوتََواَصْوا بِالصا

 معاِّن املفردات:  

 : اْلسارة والضياع.(ُخرْسٍ )

 

 معاِّن اْليات: 

نَْساَن ليَِف ُخرْسٍ حيلف الل تعاىل بالعرص ﴿  ﴾َوالَْعرْصِ ﴿  اإلنسان  ﴾إِنا اإْلِ
مهما كسب ف ادلنيا فإنه خارس، ألن احلياة ادلنيا قصرية، فلك ماكسبها 

يَن ﴿  تزول، فيكون من كسب فيها خارًسا، إَل إذا عمل ْلخرته ِ إَِلا اذلا
  اذلين أمنوا إيمانًا حقيقيًّا، وجعلوا اإليمان ف قلبهم وعملهم  ﴾آَمنُوا 

احِلَاِت ﴿   الصاحلة اليت أمرهم الل بها وعملوا األعمال ﴾وََعِملُوا الصا
أوىص بعضهم بعًضا بطاعة الل، وحذروا بعضهم من  ﴾َوتََواَصْوا بِاحْلَقِّ ﴿ 

ِّْبِ ﴿  معصية الل وأوصوا بعضهم بأن يصِّبوا ىلع ترك  ﴾َوتََواَصْوا بِالصا
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والصِّب ىلع اَلنتقاد واألذى اذلي  فعل الطااعت،أوصوا بعضهم باحلرام، و
 رشع الل. اذلين َل حيبون منيصيبهم 

فمن آمن وعمل الصاحلات، ونصح انلاس بالزتام الرشع، والصِّب عليه؛ 
فهذا َل يرس، فإن الل تعاىل سيدخله اجلنة اليت سيحصل فيها ىلع لك ما 

يتمناه.

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ فإنه خارس. غري املؤمن مهما كسب ف ادلنيا
 _____  ،اْلخرة دائمة.وماكسب ماكسب ادلنيا مؤقتة
 _____  أن ينصح املخطئ باألسلوب احلسن.  جيب ىلع املؤمن إن رأى خطأ
 _____ .جيب ىلع املؤمن أن يدعو إخوانه إىل طاعة الل تعاىل
 _____ .إن وجد املؤمن تعًبا ف بعض العبادات؛ عليه أن يصِّب
 _____  يصِّب.يرتكه و املؤمن شيئا ليس حالًَل؛ عليه أنإذا اشتَه
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ة    سورة  الهمر 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

َدُه )1َويٌْل ِللُكِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ ) ي مَجََع َماًَل وََعدا ِ ُه 2( اذلا ْخَلَ
َ
نا َماهَلُ أ

َ
( حَيَْسُب أ

 4( الَكا َْلُنْبََذنا ِف احْلَُطَمِة )3)
َ
الُْموَقَدُة  ( نَاُر اللِ 5َما احْلَُطَمُة )ْدَراَك ( َوَما أ

فْئَِدةِ )6)
َ
ِلُع ىلَعَ اأْل َدةٍ 8َدٌة )( إِناَها َعلَيِْهْم ُمؤَْص 7( الايِت َتطا  ( ِف َعَمٍد ُمَمدا

(9) 

 :  معاِّن املفردات

لكمة للتهديد. )الُهمرة واللمزة(: اذلين يتُكمون عن غريهم بسوء.  ﴾ َويٌْل ﴿
 ُمقَفلة.  /  ُمغلقة  ﴾ ُمؤَْصَدةٌ ﴿من أسماء جهّنم    ﴾احْلَُطَمةِ ﴿

 

 : معاِّن اْليات

ذر الل اذلين يتُكمون عن غريهم الكًما سيئًا حُيَ  ﴾َويٌْل ِللُكِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ ﴿ 
َدهُ ﴿  فعلهممن عقوبة  ي مَجََع َماًَل وََعدا ِ يتُكم الل عن األثرياء اذلين  ﴾اذلا

 يرون أن الفقراء َل قيمة هلم، فيسخرون منهم عندما مجعوا املاب صاروا 
هُ ﴿  ْخَلَ

َ
نا َماهَلُ أ

َ
يترصف وكأنه   ؛سء إىل انلاسيهذا الرثي اذلي    ﴾حَيَْسُب أ
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﴾ َْلُنَْبَذنا ِف احْلَُطَمةِ ﴿  لن يبىق ىلع حاهل ﴾الَكا ﴿ دائًما سيبىق ىلع حاهل
ْدَراَك َما احْلَُطَمةُ ﴿   سوف يُرىم ف احلُطمة

َ
 هل تعرف ما يه احلطمة؟  ﴾َوَما أ

بها الظاملني ف  اللَ ب انلار املشتعلة اليت يعاقِ  اإنه ﴾الُْموقََدةُ  نَاُر اللِ ﴿ 
فْئَِدةِ ﴿  اْلخرة

َ
ِلُع ىلَعَ اأْل من شّدة حّرها يصل هليبها إىل قلوب   ﴾الايِت َتطا

َها َعلَيِْهْم ُمؤَْصَدةٌ ﴿  فيها اذلين أدِخلوا بعد أن يُلقون فيها ستؤصد،  ﴾إِنا
َدةٍ ﴿ يعِن تغلق بإحاكم  أبواب جهنّم حمكم إغالقها  ﴾ِف َعَمٍد ُمَمدا

 بواسطة أعمدة.

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .َل جيوز أن نتُكم عن انلاس بكالم سء
 _____ .املؤمن صادق ف الكمه، وَل يتُكم ف عيوب انلاس
 _____ .الرثي َل جيوز هل أن حيتقر الفقري
 _____ .جيب ىلع اإلنسان أن يتذكر مصريه ف اْلخرة
 _____  للمظلومني يوم القيامة.الل تعاىل ينتقم
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ل ي   سورة  الف 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

ْصَحاِب الِْفيِل )
َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
لَْم جَيَْعْل َكيَْدُهْم ِف تَْضِليٍل 1أ

َ
( أ

رَْسَل   (2)
َ
ا   َعلَيِْهمْ   َوأ بَابِيَل   َطرْيً

َ
َجاَرةٍ  تَْرِميِهْم  ( 3) أ يلٍ   ِمنْ  حِبِ  ( 4)  ِسجِّ
ُكوٍل )ـفََجَعلَهُ 

ْ
 (5ْم َكَعْصٍف َمأ

 معاِّن املفردات: 

يل أرساب / مجااعت. ﴿ ﴾﴿أبابيل صنع من الطني يُ  رٌ جَ حَ  ﴾ِسجِّ
 . / اتلِّنب ورق الشجر اْلابس ﴾فْص ﴿عَ 

 

 معاِّن اْليات: 

ْصَحاِب ﴿ 
َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أصحاب الفيل: ُهم قوم  ﴾الِْفيلِ أ

أن يهدم الكعبة،  -برهة احلبيشإ -هم يدُ سَكفرون َكنوا ف اْلََمن، أراد 
لَْم جَيَْعْل ﴿  تلحطيمها فذهب مع جيشه هلدمها، وأخذوا معهم فياًل 

َ
أ

فجعل الل ختطيطهم ومكرهم بال فائدة، فلما اقرتبوا   ﴾َكيَْدُهْم ِف تَْضِليلٍ 
ا ﴿  الفيل من أن يسري باجتاهها. من الكعبة؛ امتنع رَْسَل َعلَيِْهْم َطرْيً

َ
َوأ
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بَابِيَل 
َ
َجاَرةٍ ِمْن ﴿ فأرسل الل عليها أرسابًا من الطيور ﴾أ تَْرِميِهْم حِبِ

يلٍ  َعلَُهـْم َفجَ ﴿  وتلقيها عليهم فتقتلهم طينية ﴾ حتمل حجارةِسجِّ
ُكولٍ 

ْ
نب اذلي دخلت عليه املوايش ﴾ فجعلهم الل تعاىل َكتلِّ َكَعْصٍف َمأ

 منه. وأكلت

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ ساجد واملقّدسات.َل جيوز لإلنسان أن يتعّدى ىلع امل
 _____ .مصري الظالم اهلالك
 _____  ر ىلع تسخري خملوقاته ملا يريد.دقاالل 

 منزلي نشاط
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ش    سورة  ق رب 
 الراْْحَِن الراِحيِم.ِمْسِب الِل 

ياَلِف قَُريٍْش ) يِْف )1إِلِ تَاِء َوالصا              ( فَلْيَْعبُُدوا 2( ِإياَلفِِهْم رِْحلََة الشِّ
ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخوٍْف )3رَبا َهَذا ابْلَيِْت )

َ
ي أ ِ  (4( اذلا

 

 

 : معاِّن املفردات

 القبيلة اليت ينتسب إْلها رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. ﴾ُقَريٍْش ﴿  .دوُّ عَ اتلا يالف(: اإل)
 يُقصد به الكعبة. ﴾ابْلَيِْت ﴿ 

 

 : معاِّن اْليات

ياَلِف قَُريٍْش ﴿  يِْف إِياَلفِِهْم  إِلِ تَاِء َوالصا ذّكر الل تعاىل يُ  ﴾رِْحلََة الشِّ
، قريًشا بأنّه يرّس هلم طريًقا آمنا ليسافروا مرتني ف السنة ألجل اتلجارة

فَلْيَْعبُُدوا ﴿   واكن انلاس حيرتمونهم ألنهم جريان الكعبة، اليت يه بيت الل
ي عليهم أن يعبدوا رب الكعبة، وهو الل تعاىل ﴿ ف ﴾رَبا َهَذا ابْلَيِْت  ِ اذلا
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ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخوٍْف 
َ
يذكرهم مرة أخرى بنعمته عليهم،  ﴾أ

 فال يصح أن يكفروا به وهو يرزقهم الطعام واألمان.

  

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 

 _____   لل ىلع العبد بنعمة؛ جيب ىلع العبد أن يزيد ف الطاعة.إذا أنعم
 _____ .الل تعاىل هو اذلي يرزق انلاس الطعام
 _____ .الل تعاىل هو اذلي يرزقنا األمان
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 سورة  الماعون  
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

يِن ) ُب بِادلِّ ي يَُكذِّ ِ يَْت اذلا
َ
َرأ

َ
ي يَُدعُّ اْْلَتِيَم   (1أ ِ َوََل حَيُضُّ   (2) فََذلَِك اذلا

يَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم  ( 4)  فََويٌْل لِلُْمَصلِّنيَ    (3)  الِْمْسِكنيِ  َطَعاِم   ىلَعَ  ِ اذلا
يَن ُهْم يَُراُءوَن )5َساُهوَن ) ِ  (7( َويَْمَنُعوَن الَْماُعوَن )6( اذلا

   : معاِّن املفردات

يِن ﴿   ﴾حَيُضُّ يَطُرد. ﴿  ﴾يَُدعُّ ﴿يُقّصد به هنا احِلساب يوم القيامة.  ﴾ادلِّ
 ﴾َراُءونَ اغفلون. ﴿يُ  ﴾َساُهونَ ﴿ مثل الفقري. ﴾الِْمْسِكنيِ ﴿  حيّرض/حيُث.

 الَمعونة والعطاء. ﴾الَْماُعونَ أعماهلم ْلمدحوهم. ﴿  انلاَس  ونيُرُ 

 معاِّن اْليات: 

ِي ﴿  يَْت اذلا
َ
َرأ

َ
يِن أ ُب بِادلِّ

هل تعرفون ما يه أفعال من َل يؤمن  ﴾يَُكذِّ
ي يَُدعُّ اْْلَتِيمَ باحلساب يوم القيامة؟! ﴿ ِ يقسو  من أفعاهل أنه ﴾فََذلَِك اذلا

َل حيث وَل ينصح  ﴾َوََل حَيُضُّ ىلَعَ َطَعاِم الِْمْسِكنيِ ﴿  ىلع اْلتيم ويطرده.
يَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم   فََويٌْل لِلُْمَصلِّنيَ ﴿ غريه بإطعام الفقراء. ِ اذلا

إذا َكنت اإلساءة ف معاملة انلاس من عالمات اتلكذيب بيوم  ﴾َساُهونَ 
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قرب إىل فعل الصالة أالل تعاىل وأداء القيامة، فإن عدم املباَلة حبقوق 
يغفلون عن الصالة، أو َل لكنهم  يصلون ّذر اذلينحُي الل ف الاكفرين.

يَن ُهْم ﴿ ، فكيف هو حال من َل يصّل؟!ويؤخرونهاأو يبالون بها،  ِ اذلا
حيبون إظهار أعماهلم احلسنة للناس؛ ْلحصلوا ىلع مدح انلاس   ﴾يَُراُءونَ 

فإذا َكن عدم  ﴾َويَْمنَُعوَن الَْماُعونَ ﴿ هلم، فهؤَلء َل أجر هلم عند الل.
الفقراء من صفات الُمكذبني، فاذلين يمتنعون حتريض انلاس ىلع إطعام 

عن إعطاء الزاكة للفقراء أمرهم أسوأ، واذلين يمنعون غريهم من اإلنفاق 
 ىلع الفقراء ومن إاعنة غريهم أمرهم أسوأ.

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____    الاكفرين.َل يليق باملسلم أن يتصف بصفات
 _____  .جيب ىلع املسلم أن يعمل األعمال اليت تنفعه يوم القيامة
 _____  .جيب علينا أن نرحم اْلتيم
 _____  .جيب أن ننصح األغنياء باتلصدق ىلع الفقراء
 _____  .جيب أن نعني إخواننا بما نقدر عليه
 _____  .جيب أن نهتم بالصالة ونؤديها بأحسن طريقة
 _____   اْلري َل ننتظر مدح انلاس.عندما نعمل
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ر  سورة  الكوب 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

ْعَطيْنَاَك الَْكْوثََر )
َ
برَْتُ )2( فََصلِّ لَِربَِّك َواحْنَْر )1إِناا أ

َ
 (3( إِنا َشانِئََك ُهَو اأْل

 

 :  معاِّن املفردات

 ﴾َشانِئ. ﴿ اذبح، يعِن األضحية ﴾احْنَرْ اسم نهر ف اجلنّة. ﴿  ﴾الَْكْوثَر﴿ 
برَْتُ . ﴿ ُمبغض

َ
 .اذلي َل أوَلد عنده ﴾اأْل

 

 : معاِّن اْليات

 الكّفار اإلساءة إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، فعرّيه بأنه ليس عنده أوَلد   أحدُ   َل حاوَ 
ْعَطيْنَاَك الَْكْوثَرَ ، فقال تعاىل ﴿ ذكور حيملون اسمه

َ
أعطى الل تعاىل  ﴾إِناا أ

لمون يوم القيامة، من رشب منه سملسو هيلع هللا ىلص نهًرا ف اجلنّة، يرشب منه امل  ملحمدٍ 
، وسيرُصف عنه لك مبتدع خمالف لرسول الل رشبة َل يعطش بعدها أبًدا

 ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا لم يكن عنه أوَلد فإن آَلف املاليني من البرش يسعون َلتّباعه
واذبح  ﴾َواحْنَرْ ﴿  طاء بأن تصل هلاشكر ربك ىلع هذا الع ﴾فََصلِّ لَِربَِّك ﴿ 
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برَْتُ ﴿  إن اذلي يكَرُهك  ﴾ِإنا َشانِئََك ﴿   اذلبائح تقّربًا لل تعاىل
َ
لن   ﴾ُهَو اأْل

خبري، بينما أنت سيبىق املسلمون يذكرونك   من الصاحلنييذكره أحدٌ 
  وىلع نسِلك. ويصلون عليك

ىلع آل إبراهيم، فَامهلل صلِّ ىلع حممد وآل حممد كما صليت ىلع إبراهيم و
وبارك ىلع حممد وىلع آل حممد كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم، 

 إنك ْحيد َميد

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .نهر الكوثر أعطاه الل لرسوهل ملسو هيلع هللا ىلص
 _____  يعطينا.َلبد من أن نُكرِثَ من العبادة لل تعاىل عندما
 _____ .الل تعاىل حيب أن نصّل
 _____ .الل تعاىل ينتقم لرسوهل ملسو هيلع هللا ىلص 
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 سورة  الكاق رون  
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

َها يُّ
َ
ْعُبُد َما َتْعبُُدوَن )1الاَْكفُِروَن )  قُْل يَاأ

َ
ْعُبُد )2( ََل أ

َ
ْنُتْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
( 3( َوََل أ

نَا اَعبٌِد َما َعبَْدُتْم ) 
َ
ْعبُُد )4َوََل أ

َ
ْنتُْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
( لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن  5( َوََل أ

(6 ) 

 :  معاِّن املفردات

 مسلًما. ليسلك من  ﴾الاَْكفُِرونَ ﴿ 

 

 : معاِّن اْليات

َها الاَْكفُِرونَ ﴿  يُّ
َ
ْعبُُد َما َتْعبُُدونَ   قُْل يَاأ

َ
يأمر الل تعاىل بأن نتِّبأ  ﴾ََل أ

ح بذلك، ونقول ذلك هلم من عبادة اْلهلة اليت يعبدها الكفار . وأن نرُّصِّ
 . ﴿ ولغريهم، فنحن نعزَتُّ بديننا، وَل خناف

َ
ْعبُدُ ْنتُْم َوََل أ

َ
 ﴾اَعبُِدوَن َما أ

نَا اَعبٌِد َما َعَبْدُتمْ . ﴿لستم تعبدون ريبف لكونكم مرشكون وأنتم
َ
 ﴾َوََل أ

ْعبُدُ ﴿  ولن أعبد آهلتكم أبًدا.
َ
ْنتُْم اَعبُِدوَن َما أ

َ
وإن لم تُسلموا  ﴾َوََل أ
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أنتم ىلع  ﴾لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن ﴿ فمهما فعلتم فلن تعبدوا الل حًقا. 
 .، وأنا أتِّبأ من ملّتكمة الكفر، وأنا ىلع ملة اإليمانمل

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .من لم يكن مسلًما فهو َكفر
 _____ .جيب أن نتِّّبأ من عبادة غري الل
 _____ .جيب أن َل نرَض بعبادة غري الل
 _____  حًقا ألنهم يعبدون غريه معه.املرشكون َل يعبدون الل
 _____ .َل نقرتب من الطقوس ادلينية للكفار
 _____  جُناِمل ف ديننا أحدَل.
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صر  سورة  الت 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

يَْت انلا 1 َوالَْفتُْح )إَِذا َجاَء نرَْصُ اللِ 
َ
فَْواًجا  اَس يَْدُخلُوَن ِف ِديِن اللِ ( َوَرأ

َ
أ

ابًا )2)  (3( فََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِناُه ََكَن تَوا

 :  معاِّن املفردات

فَْواًجا. ﴿ ، أي أنها أصبحت حتت حكم اإلسالم فتح مكة ﴾الَْفتْحُ ﴿ 
َ
 ﴾أ

)احلَمد(: من الصفات واألفعال السيئة.  )التسبيح(: تزنيه الل مجااعت.
 املدح والرَض.

 : معاِّن اْليات

حينما ينرص الل املسلمني ىلع املرشكني اذلين   ﴾إَِذا َجاَء نرَْصُ الِل َوالَْفتْحُ ﴿ 
يَْت انلااَس يَْدُخلُوَن ِف ِديِن اللِ َكنوا ف مكة. ﴿ 

َ
فَْواًجاَوَرأ

َ
وانلاس ف  ﴾ أ

ألنهم  ك الوقت سيدخلون بكرثة ف دين اإلسالم، مجااعت مجااعت.ذل
، فلما فتحها دخلوا أن ينترص املسلمون ىلع مرشّك مكة َكنوا ينتظرون

فقل سبحان الل واحلمد لل، أو سبحان الل  ﴾فََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك ﴿ باإلسالم.
 ﴾َواْستَْغِفْرهُ ﴿وحبمده، تلعظيمه ألجل هذه انلعمة اليت أنعمها عليك. 
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ابًا﴿استغفره من اذلنوب، ومن اتلقصري ف طاعته.   إنه يقبل من   ﴾إِناُه ََكَن تَوا
 .عبادته استغفارهم وتوبتهم إذا َكنوا صادقني

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .إذا ُكنّا مؤمنني حًقا فإن الل ينرصنا
 _____ يشء ُمفِرح؛ نقول: "سبحان الل" عند رؤية
 _____  َِعم الل علينا باألعمال الصاحلة.َلبد من أن نُقابل ن
 _____ .نستغفر الل تعاىل ف لك وقت
 _____  ندم ىلع معصيته وتاب.الل تعاىل يقبل توبة من
 _____  مثل أن يقول "سأتوب ر دنيويةبعض انلاس يربط اإليمان بأمو ،

.يتوب قبل أن قد يموت  لكنه " كبرياعندما يصري عمري 
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 سورة  المسذ
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

يِب لََهٍب َوتَبا )
َ
ْغََن َعنُْه َماهُلُ 1َتباْت يََدا أ

َ
( َسيَْصىَل نَاًرا 2َوَما َكَسَب )( َما أ

تُُه َْحاالََة احْلََطِب  ( 3)  َذاَت لََهٍب 
َ
 (5ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسٍد )  (4)  َواْمَرأ

 

 :  معاِّن املفردات

ب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. َهلََكت. )أبو هلب(: لقب ألّول شخص كذا  ﴾َتباْت ﴿ 
 .حلبال القوّيةانوع من  ﴾َمَسدٍ ﴿يُشوى.  ﴾يَْصىَل ﴿)اجِليد(: الُعنُق. 

 

 : معاِّن اْليات

يِب لََهٍب َوتَبا َتبا ﴿ 
َ
ْغََن ﴿ .هلكت يدا أيب هلب، وهلك هو ﴾ْت يََدا أ

َ
َما أ

أمواهل اليت حصل عليها لن يستفيد منها ف إبعاد عن غضب  ﴾َعنُْه َماهُلُ 
 ينفعوه.يعِن أوَلده، فهم أيًضا لن  ﴾َوَما َكَسَب ﴿ ،عن نفسه الل وعقابه

تُُه َْحاالََة ﴿  ملتهبة. رسُيحَرق ويُشوى بنا ﴾َسيَْصىَل نَاًرا َذاَت لََهٍب ﴿ 
َ
َواْمَرأ

 لشوك لتسد به طريق رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.امرأته اليت َكنت حتمل ا ﴾احْلََطِب 
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كما أنها َكنت ستدخل انلار مع زوجها، و ﴾ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسدٍ ﴿ 
 ف انلار يُجَعل ف رقبتها حبل قوي فس حتمل احلطب حببل ف ادلنيا؛

  إلذَلهلا.

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .املاكسب ادلنيوّية َل تنفع دون تقوى الل
 _____  رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.الل تعاىل يعاقب من يسء إىل
 _____  ادلنيا.العقوبة ف اْلخرة تكون من جنس العمل ف

  

 41 منزلي نشاط



 

 التفسي  - اخلامسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

145 

لاص خ   سورة  الا 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

َحدٌ قُْل ُهَو اللُ 
َ
َمُد )( اللُ 1)  أ  ( 3( لَْم يَِلْ َولَْم يُودَلْ )2 الصا

َحٌد )
َ
 (4َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفًوا أ

 

 :  معاِّن املفردات

َحدٌ  اللُ ﴿ 
َ
َمدُ اذلي َل ثاِّن هل. ﴿ ﴾أ اذلي يلتجئ إْله انلاس عند  ﴾الصا

 .مماثاًل  ﴾ُكُفًواحلاجة. ﴿ ا

 

 : معاِّن اْليات

َحدٌ قُْل ُهَو اللُ ﴿ 
َ
الُل ﴿ جيب اإلقرار واتلرصيح بأن الل واحد َل ثاِّن هل. ﴾  أ

َمدُ  الل هو اذلي نلتجئ إْله ف حاجاتنا، فندعوه وحده، وَل ندعو غريه،   ﴾ الصا
فال نقول عند الشّدة عبارات مثل "يا حممد" أو "يا حسني" أو "يا أوْلاء الل"، 

ليس هل أب وَل أم.  ﴾ َولَْم يُودَلْ ليس هل أوَلد. ﴿ ﴾ لَْم يَِلْ ﴿ وإنما نقول "يا رب".
وِجَده يشء، وَل يمكن أن يُ  هيكون قبلوذلك ألنه هلإ، واإلهل َل يمكن أن 
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َحدٌ ﴿  يشء، وإنما هو َكئن دون بداية وَل نهاية.
َ
َل يوجد   ﴾ َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفًوا أ

 أحد يماثله ف صفاته، وَل يصل إىل قَْدِرِه وماكنته.

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____  غريه.الل واحد َل هلإ
 _____ .بطالن قول من قال أن عيىس ملسو هيلع هللا ىلص ابن لل تعاىل
 _____ .بطالن تشبيه الل خبلِقه
 _____ .َل جيوز داعء غري الل تعاىل
 _____  هل. يلقه أحد، ولم يوِجده دون أنالل تعاىل َكئٌن
 _____ .َل جيوز أن نعّظم أحًدا كتعظيم الل تعاىل
 _____ لل تعاىل.َل نقّدم قول أحد ىلع قول ا

 منزلي نشاط
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لق  
 سورة  الف 

 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

ُعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق )
َ
( َوِمْن رَشِّ اَغِسٍق إَِذا َوَقَب 2( ِمْن رَشِّ َما َخلََق )1قُْل أ

اثَاِت ِف الُْعَقِد )3)  ( 5( َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد )4( َوِمْن رَشِّ انلافا

 

 : املفرداتمعاِّن  

ُعوذُ ﴿ 
َ
 ﴾َوقََب الليل. ﴿  ﴾اَغِسٍق الّصبح. ﴿  ﴾الَْفلَِق أستجري/أحتيم. ﴿  ﴾أ

اذلي  ﴾َحاِسدٍ ﴿من الريق. قليل انلفخ مع إخراج يشء  (:)انلَْفُث  أظلَم.
 يتمَن زوال انلعمة من غريه.

 

 : معاِّن اْليات

ُعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق ﴿ 
َ
اتلجئ وأستجري بالل تعاىل اذلي خلق انلهار بعد   ﴾قُْل أ
َوِمْن رَشِّ ﴿  أستجري به من رش خملوقاته لكها. ﴾ِمْن رَشِّ َما َخلََق ﴿  الليل.

وأستجري به من رش ما حيدث ف ُظلَمة الليل، من خروج   ﴾اَغِسٍق إَِذا َوقََب 
 نشاطاحلرشات واحليوانات املؤذية، واشتدا األمراض ىلع أصحابها، و
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ا  اثَاِت ﴿  .من الرشور  ق اذلي يكون ف الليل، وغري ذلكا الرسُّ َوِمْن رَشِّ انلافا
. وانلفخ ف احِلبال املعقودة هو وأستجري بالل من رش الساحرات  ﴾ِف الُْعَقدِ 

وأستجري بالل من رش من  ﴾َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿ . فِعٌل من أفعاهلن
.حي  ب أن تزول انلَِّعم اليت أنعمها الل يلعا

 

 

 أكتب رقم اْلية اليت تدل ىلع اتلاِل:

 _____ .نلتجئ دائًما إىل الل تعاىل ْلحمينا وحيفظنا من الرشور
 _____  ممنوع ف رشيعتنا وأصحابه أرشارالسحر.
 _____  نتمَّن زوال انلعمة من املؤمنني.َل جيوز أن
 _____ .َل حنّدث من َل حيبّنا بِنَعم الل علينا ليك َل حيسدنا
 _____ .املؤمن حيبُّ اْلري إلخوانه املؤمنني
 _____ .نأخذ احلذر واحليطة ف الليل 
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اس  سورة  الي 
 ِمْسِب الِل الراْْحَِن الراِحيِم.

ُعوُذ بَِربِّ 
َ
( ِمْن رَشِّ 3( إِهَلِ انلااِس )2( َمِلِك انلااِس )1انلااِس )قُْل أ

ي يُوَْسوُِس ِف ُصُدوِر انلااِس )4الْوَْسَواِس اْْلَنااِس ) ِ ناِة 5( اذلا ( ِمَن اجْلِ
 (6َوانلااِس )

 

 :  معاِّن املفردات

ُعوذُ ﴿
َ
 .)الوسوسة( الصوت اْليف .الشيطان  ﴾ الْوَْسَواِس أستجري/أحتيم. ﴿ ﴾ أ

ناةِ اختىف. ﴿)َخنََس(:    ﴾ اجِلن.اجْلِ

 

 : معاِّن اْليات

ُعوُذ بَِربِّ انلااِس ﴿
َ
تعاىل كيف حنتيم به ونستجري به، بأن ﴾ يعلمنا الل قُْل أ
اذلي   ﴾َمِلِك انلااِس ﴿  مرّبيهمخالق انلاس، و  ﴾رَبِّ انلااِس "أعوذ بالل" ﴿:  نقول

ِمْن رَشِّ من يعبده انلاس حبق. ﴿ ﴾ إهَِلِ انلااِس ﴿يملك انلاس وحيكم فيهم. 
﴾ اذلي الْوَْسَواِس : ﴿أحتيم بالل من رش الشيطان، وهو ﴾ الْوَْسَواِس اْْلَنااِس 
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، دون اذلي يفعل أفعاهل خبفية ﴾ اْْلَنااِس ﴿ اس بمعصية اللأمر انلن مِ  كرِثُ يُ 
ي يُوَْسوُِس ِف ُصُدوِر انلااِس . ﴿أن نشعر ِ ليق الالكم اْليف ف صدور اذلي يُ   ﴾ اذلا

ناِة َوانلااِس انلاس، ْلحرضهم ىلع املعصية والرشور. ﴿ وهذا الشيطان  ﴾ِمَن اجْلِ
 كون من البرش.اذلي حيض انلاس ىلع املعايص قد يكون من اجلن، وقد ي

 

 

 

 اليت تدل ىلع اتلاِل:أكتب رقم اْلية 

 _____ .َل نلتجئ إَل لل تعاىل
 _____  ُشياطني. :علمون انلاس املعايصالبرش اذلين ي
 _____ .َل جتوز عبادة غري الل
 _____  .اَلنسان عندما يفكر بمعصية فقد يكون هذا من وساوس الشيطان 
 _____  الشيطان الرجيم.ندما نفكر بمعصية الل تعاىل؛ نستعيذ بالل من  ع 
 _____  أن يدنلا ىلع ما يريض الل؛ ستعيذ بالل منه ونرتكه. دعندما حياول أح   

 44 منزلي نشاط
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 السادسالفصل 
 القصص

 

 

 

ها ىلع داملدرّس ف هذا الفصل قراءة القصة واستيعابها وإيرا يتوجب ىلع 
الطالب بالطريقة اليت تناسب أفهامهم، ثم سؤاهلم عن الفوائد اليت 

 استفادوا منها.

كما يُنتبه إىل أن القصص الواردة ف الفصل لكها صحيح، ذكرت 
رسده باملعَن مصدرها قبل إيرادها، ولم أورد انلص كما هو بل حاولت 

 .بما يتناسب مع القارئ  بسيط لغتهتل
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 الرجل الذي سقى الكلب (1
:عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص (2244( ومسلم )2363ابلخاري ) ىرو  -38

َل  فرأى برًئا،  ،  يميش، فعطش عطًشا شديًدا  َكن رجٌل  ، فيها ورشب منهافَزَنَ
، شّدة عطشه ِمن ويلعق الرتابيَلَْهُث  رأى لكبًا ؛ْلتابع طريقهَخَرَج  فلما
لقد أصاب هذا الُكب كما أصابِن قبل قليل من  : الرجل نلفسه َفَقاَل 

شيئا ْلمأل   هل املاء، ولم جيدفزنل إىل ابلرئ ْلحرض، العطش، فرأف حباهل
فاكفأه ، ثم ذهب إىل الُكب وسقاه، فيه املاء للُكب، فاغرتف املاء حبذائه
 .لكها الل تعاىل ىلع فعله بأن غفر هل ذنوبه

، َوإِنا لليَا رَُسوَل ا"  ما سمعوا هذا الالكم:دل الصحابة لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص عنقَا
ْجًرا؟

َ
ْجرٌ  ِف ): ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  " نَلَا ِف ابَلَهائِِم أ

َ
يعِن أي حيوان  (لُكِّ َكِبٍد َرْطبٍَة أ

 .تسقيه ماًء فلك أجر عليه

 : من فوائد هذه القصة 

 .املسلم يفعل اْلري حىت مع ابلهائم
 .اإلحسان إىل الغري حيبّه الل تعاىل ويكافئ عليه
 .َل جيوز أن نؤذي احليوانات
 .جيب أن نشعر بغرينا ونساعد غرينا
 إْله. َل نهدر املاء ألننا حنتاج 
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 راعية الغنم اجلارية (2
لَيِمِّ الصحايب  ( عن537مسلم ) روى -39 ريض الل عنه: ُمَعاِويََة بِْن احْلََكِم السُّ

هل تَْرىَع  َجاِريَةٌ  -ريض الل عنه- يمّ لَ َكن عند معاوية بن احلكم السُّ 
 ، فوجد اذلئب قد أكل شاةً غنمهمنئ ىلع  فذهب يوًما من األيام ْلط،  الغنم

ألنها فّرطت ف اَلعتناء   ورضب جاريتهكثرًيا  فغضب من ذلك  ،  من الشياه
 ندم ىلع رضبه هلا، فذهب إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وقصا ما بلث أن ثم  بالغنم.

انزعج رسول الل ف ،، ْلعرف منه حكم الل ف فعله هذاعليه ما حدث
لك برضبه تل َل يرَض ، وبني هل أن اللعليه َلمه، والِفعل ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك

، واْلَدم، كما حيص الَعِبيدجلارية، فاإلسالم حيض ىلع حسن اتّلعامل مع  ا
 ىلع حسن اتلعامل مع انلاس عموًما.

ْعِتُقَها؟ لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص معاوية فقال
ُ
فَاَل أ

َ
 : يَا رَُسوَل الِل أ

ة كتعويض هلا عن تلك الرضبة، وليك يريض يّ يريد أن حيررها من العبود
 (.ائِْتِِن بَِها): ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل بذلك. فالل ورسوهل 

فلما جاءه بها؛ أراد رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتِّبها ْلعرف إن َكنت مؤمنة أم 
ْيَن الُل؟): َل، فقال هلا

َ
َماءِ " قَالَْت:  (أ نَا؟)، َقاَل: " ِف السا

َ
نَْت " َقالَْت:  (َمْن أ

َ
أ

َها ُمْؤِمنَةٌ ): رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص هل َقاَل ف ،" رَُسوُل اللِ  ْعِتْقَها، فَإِنا
َ
 (.أ
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 : من فوائد هذه القصة 

  وَل يتعدى عليهم املسلم عليه أن حيسن إىل اْلََدم والضعفاء
.ا وأبالرضب إذا أخط

 بد للمسلم أن يسيطر ىلع ترصفاته عند الغضب.َل

 نعرتف بذنبنا إذا أخطأنا.

  الرشيع نسأل أئمة ادلين عّما ينوبنا من األمور نلعرف احلكم
فيها.

 .عندما خُنطئ حبق الغري فإننا نعمل هل عمال صاحلًا نعوّضه به

 .الل َل يبيح رضب انلاس دون حق

 .الل تعاىل ف السماء
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 األبرص واألقرع واألعمى (3
 .وََسلامَ   َعلَيْهِ الل َصىلا الُل    رَُسول  عن  ُهَريَْرَة ريَِضَ الل َعنْهُ عن أيب  (  2964)  مسلم( و3464ابلخاري )  روى -40

لون جله َكن ف بِن إرسائيل ثالثة رجال، أقرع َل شعر هل، وأبرص، 
َت ، وأعىم َل يرى، وأراد الل تعاىل أن يتِّبهممزعج

َ
 ، َفبََعَث إَِْلِْهْم َملاًَك، فَأ

بَْرِص   امللك إىل الرجل
َ
أتمَن أن يصري جلي ؟ قَاَل:  ماذا تتمَن:  هل  ، َفَقاَل األ

شىف من بريص هذا. 
ُ
شفاه الَملَُك بيده ف َفَمَسَحهُ طبيعيا، ولونه مجيل، وأ

سأهل الَملَك عن أحب املمتلاكت ه مجيال. ثم الل تعاىل وجعل لون جل
ْعِطَي نَاقًَة إْله

ُ
ت هل وصار عنده الكثري من ُحبىل، فودل؟ قَاَل: اإِلبُِل، فَأ

 ثريًّا.وصار اإلبل، فتاجر فيها 

قَْرع ك إىل الرجل الَ ثم ذهب المَ 
َ
أتمَن أن ؟ قَاَل ماذا تتمَن: هل َفَقاَل  أل

فمسح الَملَك بيده ىلع رأس الرجل، فأنبت الل ، يعطيِن الل شعرا مجيال
ْعَطاُه ، ابَلَقر؟ قَاَل ثم سأهل الَملَك عن أحب املمتلاكت إْلههل شعًرا، 

َ
الل فَأ

 ثرًيا. وتاجر بها وصارفأجنبت هل وتكاثر نسلها، َبَقَرًة َحاِماًل، 

ثم ذهب الَملَُك إىل األعىم، فقال هل: ماذا تتمَن؟ قال: أن يشيف الل عيِنا 
برِْصُ ف

ُ
ثم سأهل ثم قال هل امللك:  ،الَمَلك عليه، فشفاه الل َفَمَسحَ  انلااَس،أ

ْعَطاُه  قَاَل ؟ الَملَك عن أحب املمتلاكت إْله
َ
الل شاًة حاماًل، الَغنَُم: فَأ

 .فأجنبت وكرث نسلها، وصار الرجل ثريًا
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  بعد فرتة إىل الرجل األبرص، وتمثّل ذلك الَملَك ىلع هيئةُك لَ ثم جاء المَ 
ي : عندقري فأعطِن مجال أركبه، فقال: إِّن فبرصألرجل فقري، فقال ل

هل الَملَك؟ ألم تكن فقريا  عطيك، فقالالزتامات كثرية، َل يمكنِن أن أ
فأغناك الل، وكنت أبرًصا فشفاك الل، فقال الرجل: َل هذا غري صحيح، 
بل أنا كنت ثرًيا، وورثت هذا املال من أيب. فقال الَملَك: إن كنت َكذبًا 

 بِ إفصرّيك الل كما كنت من قبل. فأخذ الل ماهل، و
أبرًصا كما  أاعدهه، ولَ

 َكن.

 

 األقرع.وكذلك حصل مع 

 

إىل األعىم، فقال هل: أنا رجل فقري، أعطِن شاة من هذه الَملَُك ثم ذهب 
الشياه اليت أعطاك الل إياها، فقال هل الرجل: كنُت أعىم فشفاِّن الل، 

منعك من أخذ وكنُت فقريا، فأغناِّن الل، فخذ ما تريد من الغنم فلن أ
اختِّبك أنت،  َل أحتاج ليشء، ولكن الل. فقال هل الَملَك: يشء

 ىلع الرجلني السابقني، وريض عنك.الل ، فغضب واألبرص، واألقرع 
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 فوائد القصة: 

 يعرتف بفضائل الل عليه. املسلم
 .عندما نرى حمتاًجا؛ نتذكر نعم الل علينا فنساعده
 .املسلم َل يكذب
  الل قد يتِّبنا بما يزعجنا َكملرض والفقر، ليك نصِّب، وقد يتِّبنا

ا، َكلرزق، والقوة، ليك نساعد غرينا، ونستخدم ما بما يعجبن
أعطانا بما يرضيه.

 .الل قادر ىلع إعطائنا لك يشء، فلنكرث من داعئه
 ؛ من أسباب اْلرُسان، وزوال دنَِعم الل وفضائله ىلع الَعب إنكار

انلَِّعم.
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 .ملسو هيلع هللا ىلصاملسيح عيسى ابن مريم  (4
 القصة مأخوذة من مصادر متعددة، أهمها كتاب الل تعاىل.

واكنت  ،، واكنت خادمة للمسجدامرأة صاحلةَكنت مريم ريض الل عنها 
املسجد، فأرسل الل  واكنت ف أحد األيام تعبد ربها ف عزباء، لم تزتوج،

فخافت منه، فقال هلا أن َل ختف، فقد تعاىل إْلها جِّبيل، فدخل عليها 
ودًلا يكون آية أرسله الل تعاىل إْلها، والل تعاىل يريد أن يلق ف بطنها 

 للناس، يلقه الل تعاىل بدون أب.

ُكّم أّمه وقال ف  ؛ َكنت مريم خائفة من رّدة فِعل انلّاس،املسيح ملسو هيلع هللا ىلص  فلّما ُودل
هلا َل ختاف وَل حتزين، قد جعل الل حتت نهًرا تغتسلني به وترشبني منه، 

َطبًا طازجا )وهو نوع من هزي جذعها يسقط عليك منه رُ  ،وهذه انلخلة
اتلمر(. وأمرها الل تعاىل بأن َل تكلّم انلاس، فسيُُكّمهم املسيح ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

 ف َمهِده.

ا انلاس وقالوا هلا: كيف ودلِت ودًلا وأنت فلّما دخلت إىل مدينتها جاءه
غري مزتوّجة؟! فأشارت إْلهم أن اسألوه، فقالوا: كيف نكلمه وهو َل يزال 

آتَاِِّنَ الِْكتَاَب  للإِِّنِّ َعبُْد امولودا صغريا ف املهد، فتُكم ملسو هيلع هللا ىلص وقال: ﴿ 
وْ  وََجَعلَِِن نَِبيًّا 

َ
ْيَن َما ُكنُْت َوأ

َ
ََكِة َما وََجَعلَِِن ُمبَاَراًك أ اَلةِ َوالزا َصاِِّن بِالصا
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يِت َولَْم جَيَْعلِِْن َجبااًرا َشِقيًّا  ُدْمُت َحيًّا  ا بَِوادِلَ ا يَْوَم  َوبَرًّ اَلُم يلَعَ َوالسا
ْبَعُث َحيًّا

ُ
ُموُت َويَْوَم أ

َ
ُت َويَْوَم أ  ﴾. ُودِلْ

اتّباع واكن يدعو إىل عبادة الل وحده، وإىل َكن ملسو هيلع هللا ىلص يعيش بني اْلهود، 
اإلجنيل، واكنت هل آيات، منها أنه يمسح بيده ىلع األبرص فيشىف بإذن 
الل، ويمسح ىلع األعىم بيده فيشىف بإذن الل، ويصنع من الطني كهيئة 

فاكن انلاس يرون هذه اْليات فيعلمون أنه الطري فتصري طريا بإذن الل، 
 رسول حق مؤيد من الل تعاىل، فيؤمنون بما يأمرهم به.

ألنه جاء   إَل أن قسما كبرًيا من اْلهود َكنوا يكرهونه، وخاصة علماؤهم،
، وهلذا حّرضوا عليه امللك باحلق، وُهم َكنوا قد غريوا وبّدلوا ف ادلين،

فقالوا هل أن املسيح ملسو هيلع هللا ىلص َكذب ويريد أن ينزتع الُملك منك، فأمر امللُك 
 بقتله.

ذهب إىل ماكن ْلختبئ منهم، فاَلحتياط  ملسو هيلع هللا ىلص ملا وصل اْلِّب إىل عيىس
جائزة من املال ملن يدهل عليه، فضعفت نفس أحد  واجب، فعرض امللك

 .، فدهّلم عليه مقابل ذلك املالأتباع املسيح ملسو هيلع هللا ىلص واسمه يهوذا

، قبل أن يصلوا إْله فلما ذهبوا للقبض عليه أنامه الل ورفعه إىل السماء
، فلما رأى الَظلََمة ذلك الشبيه؛ علقوه ىلع أحد األشخاص هُ هَ بَ ألىق شَ ثم 

 ، وظنوا أنهم قتلوا املسيح ملسو هيلع هللا ىلص.ىلع الصليب حىت مات
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 فوائد من القصة: 

 .املسيح عيىس بن مريم ملسو هيلع هللا ىلص عبد من عباد الل
 .املسلمون حيبون املسيح ملسو هيلع هللا ىلص
 .املسيح ملسو هيلع هللا ىلص لم يُقتل، وهو اْلن يح ف السماء
  ْاتلولك ىلع الل.ة، وفعل األسباب واجب مع يطَ احلِ  ذُ أخ
 .قدرة الل، كما ف خلق عيىس ملسو هيلع هللا ىلص، وجعل شفاء انلاس ىلع يده 
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 .ربح البيع أبا الدحداح (5
.( وقال املحققون أن إسنادها صحيح ىلع رشط مسلم12481القصة رواها أْحد ف مسنده ) -41

جاء رجل إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل: يا 
ّمر حائًطا، وهناك عَ أرسول الل، إِّن 

شجرة خنيل لفالن، أريد أن أسند احلائط 
 عليها، فقل هل أن يعطيِن إياها.

فقال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص للرجل: اعطه انلخلة 
وسيعطيك الل تعاىل خنلة ف اجلنة بدًَل 

لكونه قد َل يكون منها، فامتنع الرجل، 
 وقال أنه يريد أن يبيعها.غريها،  عنده

اح ريض الل عنه بذلك، أحب أن حيصل ىلع انلخلة دفلّما سمع أبو ادلح
اليت ف اجلنة، فإن ما ف اجلنة خري من األرض لكها. فذهب أبو ادلحداح 
إىل صاحب انلخلة وقال هل: بعِن خنلتك، فقال الرجل: ماذا ستعطِن 

 مقابلها، قال: سأعطيك بستاِّن لكه، فريض الرجل وباعه انلخلة.

رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل: إِّن اشرتيت انلخلة  ذهب أبو ادلحداح فوًرا إىل
آخذ انلخلة اليت ف اجلنة، فقال هل يك ذا الرجل لهلببستاِّن، وإِّن أعطيها 
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كم فيها ذكر هل أنه سيأخذ تلك انلخلة اليت ف اجلنة، وهل  رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص  
 من اثلمر الطيّب.

خل دَكنت فيه امرأته، فلم ي ، وقد ثم ذهب أبو ادلحداح إىل البستان
البستان، وناداها من خارجه: اخريج يا أم ادلحداح، فإِّن قد بعت 

 ان بنخلة ف اجلنة، فقالت: ربح ابليع أبا ادلحداح.تالبس

 

 القصة: من  فوائد  

 .املسلم جيب أن يسىع للجنة بكل ما أويت من قدرة
 .املسلم الصالح يسارع ف طاعة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص
  استطاع.ىلع املسلم أن يعني أخاه املسلم إذا
 .املرأة الصاحلة تشجع زوجها ىلع فعل الطااعت
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 سلمان الفارسي إسالم قصة (6
 (، وقال املحققون: إسناده حسن.23737احلديث رواه أْحد ) -42

رجال فارسيا يقول الصحايب اجلليل سلمان الفارس ريض الل عنه أنه َكن  
يربيه ىلع ذلك ادلين   قومه يعبدون انلار، واكن أبوه، واكن  من أهل أصبهان

حىت صار هو املرشف ىلع تلك انلار، فينتبه إْلها ويضيف هلا الوقود لكيال 
 تنطفئ.

من كنائس انلصارى، فسمع َكن يميش يوًما من األيام، فرأى كنيسة 
ما  فأصابه الفضول ودخل لريى ، يؤدون عبادتهمأصواتهم فيها وهم 

من عبادة انلار،  أفضلين فلما رآهم قال ف نفسه: إن هذا ادل، يفعلون
من الشام :  من أين بدأ هذا ادلين؟ قالوا  أن يدخل ف دينهم، فسأهلم:  با وأحَ 

. فخرج مسافًرا إىل هناك، ثم حبث عن أكِّب علماء انلصارى )فلسطني(
إِّن قد رغبت ف هذا ادلين، وأحببت أن أكون معك وذهب إْله، وقال هل:  

فادخله الرجل إىل معك،  أخدمك ف كنيستك، وأتعلم منك وأصل
 انلاس بالصدقة  يأمرالكنيسة، فلما نظر سلمان ف أمر هذا الاكهن؛ وجده  

كرها شديًدا،  هفإذا أعطوه املال ْلوزعه ىلع الفقراء؛ أخذه نلفسه، فكره
هلم:   قالانلصارى ْلدفنوه، فولكنه بيق معه حىت مات ذلك الراهب، فجاء  

وأخِّبهم أنه َكن يأخذ الصدقات نلفسه َكن رجل سوء الاكهن إن هذا 
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وَل يعطيها للفقراء، ودهلم ىلع موضع املال، فإذا به مال كثري من اذلهب 
ه، ثم رمجوه باحلجارة، فلما رأوها قالوا: والل َل ندفنه أبدا فصلبو والفضة،

واكن شخصا أمينًا متعبًدا، فأحبه ماكنه، آخر، فجعلوه  بكاهنثم جاءوا 
: يا فالن مان ريض الل عنه، واعش معه حىت َكد أن يموت، ثم قال هلسل

فما ، اقرتب موتكإِّن كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد 
، إَل رجال فأخِّبه أن أكرث الرهبان بّدلوا وغريوا ف دينهم؟، وصيتك ِل 

حىت مات،  عنده، فاذهب إْله، فذهب إْله وأقام ، ف العراق باملوصل
حىت مات،   عنده  وأقام   فذهب  صيبني،منطقة نباه بالرحيل إىل راهب  واوص 

لسلمان   قال  فلما َكد أن يموت ورية،  بعمّ وصاه بالرحيل إىل راهب  اكن قد أو
يستحق أن أدلك من انلاس  أحًدا ، والل ما أعلمَِن بُ  يا: ريض الل عنه

رض يرج بأ ملسو هيلع هللا ىلص، دين إبراهيمف هذا الزمان يأيت نيب ىلع  ، ولكنعليه
وقال هل أن هلذا ، ويهاجر إىل مدينة )ووصف هل املدينة انلبوية(العرب، 

م بني كتفيه خاتَ ويأكل اهلدية، وَل يأكل الصدقة،  ويه أنه  عالمات    انليب
 .ثم مات، تلك ابلالد فافعل رحل إىلإن استطعت أن ت ، ثم قال هل:انلبوة

، فعرفها كما وصفها هل الراهباملدينة، سافر سلمان ريض الل عنه إىل 
فأخذ ، فبيق فيها ولم يسمع بانليب ملسو هيلع هللا ىلص حىت هاجر انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة

واعطاه ذلك  سلمان ريض الل عنه بعض اتلمر وذهب إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص
، إن َكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يأكل الصدقة أم َل اتلمر وقال هل إنه صدقة، لريى 
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هو، فاكنت هذه العالمة  لم يأكلو (لكوا )ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصل رسول الل فقا
 األوىل.

ثم بعد فرتة ذهب إْله وأعطاه تمًرا، وقال هل إنه هدية، فأكل رسول الل 
 .اثلانيةابه، واكنت هذه العالمة ملسو هيلع هللا ىلص منه، وأطعم أصح

لريى خاتم انلبوة،  َكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يميش، فلحق به سلمان ريض الل عنه
وحَك هل  ،تأكد أن هذا هو انليب الصادق، فصار يبيك ويقبّله فلما رآه
 ملسو هيلع هللا ىلص. صحابة رسول اللوآمن به، ورافقه وصار من قصته، 

 

 من فوائد هذه القصة: 

 علماء انلصارى يعرفون نيب الل حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
 .احلرص ىلع ابلحث عن احلق
 .نعمة الل علينا أن جعلنا مسلمني دون عناء منا وتعب 
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 أبي هريرة.إسالم أم  (7
( عن أيب هريرة ريض الل عنه.2491احلديث رواه مسلم ) -43

َكنت أم أيب هريرة ريض الل عنه مرشكة، واكن يدعوها إىل اإلسالم كثرًيا، 
، فداعها إىل اإلسالم، وذكر هلا يوًما إْلهاذهب ولكنها َل تستجيب هل، ف

الكما سيئًا عن حماسن هذا ادلين العظيم، فلم تقبل منه ذلك، وقالت 
تألّم أبو هريرة من هذا الالكم اذلي َل يرضاه، فاملسلم َل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، ف

يرَض أن يسمع الكًما ضد نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن أبا هريرة لم يرّد عليها 
ألنها أمه، فبَك لشدة أمله من هذا املوقف، وذهب إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، وحَك 

: اهلداية، فقال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلصهل ما حصل، وطلب منه أن يدعو الل هلا ب
يِب ُهَريَْرةَ )

َ
ما أ

ُ
يعرف أن  ادلاعء، ألنه (، ففرح أبو هريرة بذلكاللُهما اْهِد أ

 .الل يستجيب داعء رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب مستبرًشا إىل أمه

 

وجد ابلاب مغلًقا، وسمع صوت املاء، فقد َكنت أمه ملا وصل إىل ابليت؛ 
تحت هل ابلاب، وقالت: ا، وحجابها، وفلبست ثيابهتغتسل، ثم ملا انتهت؛ 

"، ودخلت بذلك اإلسالم، عبده ورسوهلأشهد أن َل هلإ إَل الل، وأن حممًدا  " 
ففرح أبو هريرة فرًحا شديًدا، وذهب إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبيك من 
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الفرح ْلبرشه بأن الل استجاب داعءه، وأنها أسلمت، فحمد رسول الِل 
 الَل ىلع ذلك.

 

طلب أبو هريرة ولّما رأى بعينه كيف يستجيب الل تعاىل داعء رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص؛  
ريض الل عنه من رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو الل أن جيعل املؤمنني حيبونه، 
وحيبون أمه، فداع هل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فما َكن بعد ذلك مؤمن من املؤمنني 

 يسمع بأيب هريرة إَل أحّبه. 

 

الل عنه، فقد َكن أبو هريرة ريض الل عنه رجاًل وحنن حنّب أبا هريرة ريض 
ة أصحاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وقد فّرغ نفسه ملجالسة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وسماع ريَ من خِ 

الكمه، وحفظه، وتبليغه للناس، فقد خدم بذلك دين اإلسالم، وخدم املسلمني  
 دمة عظيمة، فجزاه الل عنا خرًيا، ومجعنا به مع رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ف اجلّنة.خ
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 القصة:   من   فوائد

 .دْلل من أدلّة صدق انليب ملسو هيلع هللا ىلص: رسعة استجابة الل داعءه
 .املؤمن حيرص ىلع أن يدعو أهله إىل الزتام أوامر الل تعاىل
 لو سمعنا منهن الكما َل يعجبنا، ولكن َل نسء إىل أمهاتنا حىت 

ندعو هلن بالصالح.
  ودينه ونبيه.املؤمن َل يرَض أن يسمع الكًما سيئًا عن ربه
  حسن أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فعندما عرف أن تلك املرأة أساءت

إْله بالالكم؛ داع هلا باهلداية، ولم يشتمها، أو يدعو عليها.
 .حنسن أخالقنا مع انلاس، وندعو الل أن يهديهم، ويصلحهم
 .نستعني ىلع قضاء أمورنا بادلاعء
 الصاحلني أن يدعو نلا.د جيوز أن نطلب من أح
 نون حيبون أبا هريرة ريض الل عنه.املؤم 
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 مقتل عمر بن اخلطاب (8
َكن عمر بن اْلطاب أمري املؤمنني، وخري أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة الّصديق 
أيب بكر ريض الل عنه، واكن حيكم بالعدل، حىت أنه َكن يطط أن َل 

 يرتك فقرًيا ف بالد اإلسالم. 
( عن املسور  4512ي ف تاريه، واحلاكم ف املستدرك )والطِّب (، 1399اْلجّري ف "الرشيعة" ) روى  -44

، إَل أنها مشهورة، وأوردتها لضبط سياق القصة. وَل أعرف هلا إسناًدا صحيًحا ،  بن خمرمة 

َكن عمر بن اْلطاب ريض الل عنه يميش يوما ف السوق، فليق رجاًل 
َكفًرا اسمه أبو لؤلؤة َكن موىل يعمل عند أحد الصحابة، فطلب أبو لؤلؤة 

ذلك الصحايب ْلخفف عنه العمل،  من عمر ريض الل عنه أن يكلم
قال: درهمان، فقال عمر ريض الل فسأهل عمر ريض الل عنه كم تأخذ، 

واكن ف نيّة عمر أن يكلّم ذلك الصحايب بشأن هذا األجر جيد،  عنه أن
فظن أبو لؤلؤة أن عمر ريض الل عنه موَله، ولكنّه لم يقل ذلك أليب لؤلؤة،  

، فحقد عليه ونوى أن يقتله، فصنع خنجًرا خبصوصهلن يكلم الصحايب  
 عنه.طرفيه، واكن يغمده ف الّسم ْلقتل به عمر ريض الل وسنّه من 

َعْن َعْمِرو بِْن َميُْمونٍ ( 3700ابلخاري ) روى -45

 املسجَد ألداء الصالة، واكن هو اإلمام، ْللةٍ ذات  عمر ريض الل عنه أت
وأبو لؤلؤة َكن قد وقف بني املصلني، ولم يعرفه أحد ألن ذلك َكن ف 
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عمر ريض الل م  فلما تقدّ الليل، وليس ف املسجد مصباح ف ذلك الوقت،  
أبو لؤلؤة إْله فطعنه ثالث طعنات، فرصخ  وبدأ بها تقّدم لصالة لعنه 

ب"، فجرى ذلك الاكفر حماوَل "قتلِن الُك قائاًل: عمر ريض الل عنه
ثالثة عرش رجاًل من  طعن من ف طريقه حىّت اهلروب، واكن يطعن لك

ىلع   فألىق عليه رجل من املسلمني قطعة ثياب،  مات منهم سبعةاملصلّني،  
ذلك الاكفر أن املسلمني سيقبضون عليه؛ قتل   عرف فلّما  ،  رأسه ولّفه بها

أما عمر ريض الل عنه فأخذ بيد أحد الصحابة، وهو عبد الرْحن  نفسه.
 بن عوف، وقّدمه ْلصل إماًما بدًَل منه، فأكمل انلاس صالتهم.

هب قال عمر َلبن عباس ريض الل عنهم: انظر من قتلِن، فذبعد الصالة  
ابن عباس وحبث، واعد اْله وقال هل أن أبا لؤلؤة هو اذلي قتله، فقال عمر: 
قاتله الل، لقد أمرت به معروفًا، أي أن عمر قد أوىص سيده بأن يفف 

 عنه العمل.

 

 ، وملا وصل بيته، واكن انلاس ف حزن شديدْحلوا عمر ريض الل عنه إىل
، فإن لم جيد ف ينظر ف ديونه ويسددهاه عبد الل أن ابنَ  رَ أمَ  إىل ابليت

 .بيته ما يكيف أخذ من أقاربه، أو من عشريته
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الل  رسولِ  زوجةِ  اثم أمره أن يذهب إىل اعئشة أم املؤمنني ريض الل عنه
ملسو هيلع هللا ىلص، ويستأذنها أن يُدفن جبانب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص مدفون ف 

  حجرتها، فأذنت هل.

ن بعده، اْلليفة مِ هلم َمن هو أن حيدد ثم طلبوا من عمر ريض الل عنه 
 اذلين برشهم رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بدخول اجلنّة فحدد هلم ستة من الصحابة

ْلختاروا واحًدا من بينهم، وقال هلم أن اْلالفة َل تكون َلبنه عبد الل، 
، إَل أن عمر لم يشأ أن مع أن عبد الل بن عمر َكن من علماء الصحابة

براعية حقوق ريض الل عنه من يأيت بعده أوىص ثم  .جيعل اْلالفة وراثة
 .، والعدل فيهماملسلمني

 .تويف ريض الل عنهثم 
(3685روى ابلخاري ) -46

عمر ريض الل  يقول ابن عباس ريض الل عنه: أن انلاس اجتمعوا حول
يدعون هل، ويف ذلك الوقت جاء يلع ريض الل عنه من وراء ابن  عنه

وكأنّه حياّك عمر ريض  عباس، ووضع كفيه ىلع كتيف ابن عباس، وقال
 أن ألىق الل وعندي مثُل  بُّ حِ أحًدا أ ما تركُت : فقال بما معناه الل عنه

عمله إَل أنت، والل إِّن ألظن أن الل جيعلك مع صاحبيك ]حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
انلايِبا َصىلا الُل َعلَيِْه وََسلاَم  وكنت كثرًيا ما أسمع، بكر الصديق[وأبو 
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بُو بَْكٍر، َوُعَمُر، )َيُقوُل: 
َ
نَا َوأ

َ
بُو بَْكٍر، َوُعَمُر، وََدَخلُْت أ

َ
نَا َوأ

َ
َذَهبُْت أ

بُو بَْكٍر، َوُعَمر
َ
نَا َوأ

َ
 .(وََخرَْجُت أ

 بكر وعمر ف اجلنّة.وحنن نسأل الل أن جيمعنا برسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وأيب 

 القصة:   من فوائد  

 .فضل عمر ريض الل عنه، وماكنته عند الصحابة ريض الل عنهم
 يظهر ف وصية عمر لسيد أيب لؤلؤة   عدل أئمة املسلمني مع الكفار

أن يفف عنه العمل.
  اهتمام عمر ريض الل عنه بأمر املسلمني، فقد أوىص بهم وهو

حيترض.
   أن عمر ريض الل عنه مع أنه ُطعن قّدم غريه أهميّة الصالة، حيث

ْلصل بانلاس، وانلاس لم يرتكوا صالتهم ألجل ما حدث.
  حب عمر ريض الل عنه لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، حىت أنه أراد أن يُدفن

جبانبه.
 .أهميّة رد ادليون إىل أصحابها
  ماكنة عمر ريض الل عنه عند أم املؤمنني اعئشة، فقد وافقت أن

حيث َكنت تريد أن تدفن يه.يدفن 
 .ماكنة عمر ريض الل عنه ف قلب يلع ريض الل عنه 
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 إسالم عبد اهلل بن مسعود (9
وصححها حمققو املسند. عن ابن مسعود ريض الل عنه (3598رواها أْحد برقم )القصة  -47

ُعْقبة بن أيب شخص يُدىع رىع غنماً لَكن ابن مسعود ريض الل عنه ي 
فمّر رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص من جانبه   ولم يكن ابن مسعود قد أسلم بعد،  ُمَعيْط،

من ابن ملسو هيلع هللا ىلص الل  طلب رسوُل ، فلصديق ريض الل عنها أبو بكرمعه و
 م، وَلبد من أن حيفظفقال أنه مؤتمن ىلع تلك األغنا،  بعض اللنبمسعود  

األمانة، وَل يعطي منها للك أحد، فسأهل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص إن َكن ف الغنم 
، فقّرب إْله [وهذه اعدة ليس ف رضعها حليب]بل ولم تل، حتغنمة لم 

لنب، منه الفزنل  ابُن مسعوٍد واحدة، فمسح رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بيده ىلع رضعها،  
، م أمر رِضَعها، ثلل عنه منهريض ا إناء فرشب وسىق أبا بكر فَحلبه ف

 فوقف بلنه، ثم ذهب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر.

ابن مسعود ريض الل عنه،  جًدا، فبيق ف بالِ  افاكن هذا املوقف عجيبً 
 .حىت ذهب َلحًقا إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ْلطلب منه أن يعلمه كيف فعل هذا

 لت: يا رسول الل، علمِن من هذا: ثم أتيته بعد هذا، فق ابن مسعود  قال
عرف ف القول، قال: فمسح رأس، وقال: "يرْحك الل، فإنك ُغلَيام مَعلام".

 أسلم ريض الل عنه.و ابن مسعود أنه رسول من عند الل،
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 فوائد من القصة: 

 وأهميتها، كما ف فعل ابن مسعود حىت قبل إسالمه. األمانة
  ِكما ف سؤال ابن مسعود ريض الل عنه لرسول لم من أهلهأخذ الع ،

ملسو هيلع هللا ىلص.الل  
 من معجزات تدل ىلع نبوته.لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ما يقع ل 
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 فتح القدس (10
 7روى ابن كثري ف تاريه ج: 

ف بداية خالفة أمري املؤمنني عمر ريض الل عنه َكنت القدس بيد 
مشق، وصارت ضمن بالد دوبعد أن انترص املسلمون ف انلصارى، 
الصحايب أبو عبيدة بن اجلراح وهو  قائد جيش املسلمني    كتباملسلمني؛  

يضموا ابلل إىل بالد املسلمني دون رسالة إىل بيت املقدس يدعوهم ألن 
لّما عرفوا أن ، فوطّوق بالدهم، وحاِصهاجييبوه، فخرج جبيشه  فلم    حرب،

طلبوا الصلح، املسلمني إذا دخلوا عليهم سيقاتلونهم وينترصون؛ 
 بنفسهريض الل عنه أن يأيت أمري املؤمنني عمر بن اْلطاب  واشرتطوا 

 ليستلم مفاتيح بيت املقدس. إْلهم
.(4481، ورواه برقم )واذلهيب: ىلع رشط الشيخني ( وقال هو207احلاكم ف املستدرك ) ارواه القصة -48

، ويف سافر عمر ريض الل عنه إىل القدس، ورافقه أبو عبيدة بن اجلراح
الطريق مروا بأرض فيها ماء وطني، واكن عمر ىلع ناقة هل، فزنل عنها وخلع 
خفيه وْحلهما وأمسك بزمام انلاقة وسار، فاقرتح عليه أبو عبيدة ريض 

، فيه َل يفعل ذلك، لكيال يراه أَلئك انلصارى ىلع هذه احلالالل عنه أن  
، فرّد عليه عمر ريض حال َل تليق بأعظم أمري ف العالم ف ذلك الزمان

واهْ ): الل عنه
َ
بَا ُعبَيَْدةَ أ

َ
اعقبته ]يعِن  َجَعلْتُُه نََكاًَل  ؛لَْو َغرْيَُك َيُقولَُها يَا أ
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ٍد َصىلا الُل َعلَيِْه وََسلامَ   ِعَِّبة[حىت يصري   ِة حُمَما ما
ُ
َذلا )  :هل  قالثم  (.  أَل

َ
إِناا ُكناا أ

نَا ا َعزا
َ
نَا ا للقَْوٍم فَأ َعزا

َ
َة بَِغرْيِ َما أ َا  للِباإْلِْساَلِم َفَمْهَما َنْطلُُب الِْعزا َذنلا

َ
بِِه أ

 (للا
 تاريه، وروى نص العهدة ف تفسريه.  ابن كثري روى 

، فدخل ريض الل عنه واستلم املفاتيح، وصىل ف املحراب حتية املسجد 
وصىل صالة الفجر مع املسلمني.

واكن قد اعهد انلصارى ف بيت املقدس ىلع أن يؤمنهم، وَل يتعدى أحد 
من الزتامها، مثل عدم إيذاء من يدخل   دعليهم، كما أن عليهم رشوًطا َلب

ف اإلسالم منهم، وعدم إيذاء املسلمني، وعدم دعوة انلاس إىل الرشك، 
 وأن َل يبيعوا اْلمر.

 فوائد من القّصة: 

 .قّوة املسلمني وجيوشهم يوم َكنوا مستمسكني بدينهم
 .اعزتاز املسلم بدينه
  َظاهر، أو وقوع اذلل ىلع املسلمني عندما يبتغون العزة بالم

باتلنازل عن أمور من دينهم.
 .املسلم َل يتكِّّب حىت لو َكن أمري املؤمنني
  ِظ املسلمني ملن دخل ف دوتلهم من الكفار.فْ ح 



 

 القصص  - السادسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

179 

 الغالم والّساحر (11
 عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.(، وغريه 3005ى مسلم ف صحيحه )رو  -49

فلما كِّب ، واكن هل ساحر َكفر يّديع أنه هو اإلهل، ٌك َكن ف املايض ملِ 
وأخاف أن أموت وَل  إِّن كِّبت،: قال للملك، الساحر وقارب من املوت

، أعلمه السحر ْلكون من بعدي غالًماأريد ف يبىق عندكم ساحر،
الغالم فاختاروا غالما، وأرسلوه إىل الساحر ْلتعلم منه، فلما ذهب ذلك 

مر بطريقه برجل من املؤمنني، فجالسه وسمع الكمه،  إىل الساحر؛
ف لك مرة يذهب فيها إىل الساحر يمر ىلع املؤمن وجيلس   رفصا،  فأعجبه

، اكن ذلك الغالم يسمع من الرجل املؤمن الكًما صاحلًاو .معه ويسمع منه
واكن يرتدد ف ، ويسمع من الساحر الكًما فيه كفر ومعاندة لل تعاىل

 معرفة أيهما ىلع احلق.

َ الغالم  َكن   الطريق، ففكر الغالم   دّ سُ يوما ما ف طريقه، وإذا بدابة كبرية ت
، فأخذ ، الساحر أم املؤمنن اذلي ىلع احلقبعمل أمر ْلعرف من خالهل مَ 

ذلك املؤمن أحبُّ إْلك من أمر الساحر  حجًرا وقال: "امهلل إن َكن أمر
بهذا احلجر، وإن َكن أمر الساحر أحب إْلك فال جتعلها   فاقتل هذه ادّلابّة

مع أن الل تعاىل قد َل -" ثم رماها باحلجر، فقتلها الل، تموت بهذا احلجر
فليس لك من فعل مثل ما فعل الغالم يستجيب الل هل، يفعل ذلك دائما،  
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فاندهش  -أرشده إىل احلق بقتل ادلابّةأراد خرًيا بالغالم ف ولكن الل
انلاس من فعله، وعرفوا أنه فىًت مؤمن، وجاءه رجل أعىم، وقال هل: أرجع 

، وسأعطيك كذا وكذا، فقال الغالم أنه َل يستطيع ذلك، ولكنه ِل برصي 
َل أريد منك شيئًا، ولكن إن اعد برصك، فهل  سيدعو الل، وقال هل:

اذلي يرجعه إْلك، فقال: نعم، فداع الغالم الل أن يعيد ىلع الل بستؤمن 
 فآمن األعىم بالل تعاىل.األعىم برصه، فأاعده عليه، 

فقال هل الراهب: أنت اْلوم ذهب الغالم إىل الرجل املؤمن وأخِّبه بذلك، 
وقد أكرمك الل تعاىل بما رأيت، وإن الل سيختِّبك، أفضل مِن، 

 ِن شيئًا.تِّب إيمانك فإن سألوك فال ختِّبهم عويعرضك للفنت ْلخ

فاكن الغالم يدعو للناس، فيشفيهم الل تعاىل بداعئه، ووصل خِّبه إىل 
امللك، فاكن أحد من جيالسون امللك أعىم، فذهب إىل الغالم، وقال هل 
سأعطيك هذه األموال الكثرية إن شفيتِن، فقال الغالم هل أن الشاف هو 

فداع نت به؛ دعوته لك ليشفيك، فآمن بالل تعاىل، الل تعاىل، فإن آم 
ملا جاء ذلك األعىم إىل امللك، قال هل امللك: من و . الل فشفاهلغالُم، ا

اذلي شفاك؟ فقال: ريب، فقال امللك: وهل لك هلإ غريي، فقال الرجل: ريب 
هو اذلي   غالم اعرتف أن الوربك هو الل تعاىل، فأمر امللك به فعّذبوه حىّت  

وعذبوه حىت دهّلم ىلع الرجل  الغالم فجاؤوا ب، اعه لإليمان بالل تعاىلد
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املؤمن، فلما جاؤوا به قالوا هل: اترك دينك، فرفض، فجاؤوا بمنشار 
 ولم يكفر بالل تعاىل،  فوضعوه ف مفرق رأسه ونرشوه حىت جعلوه نصفني،

ثم فعلوا مثل ذلك باألعىم، ثم جاؤوا بالغالم وأخذوه ىلع جبل، وقالوا هل: 
، " اللُهما اْكِفِنيِهْم بَِما ِشئَْت " : اترك دينك وإَل ألقيناك من هذا اجلبل، فقال

 فاهزّت اجلبل، فسقطوا منه، وجنا الغالم.

اعد الغالم يميش إىل امللك، وحاك هل ما حدث، فأمر امللك أن يأخذوه 
سفينة، فأخذوه ف عرض ابلحر، وقالوا هل: "اترك دينك وإَل ألقيناك ف ب
مهلل اكفنيهم بما شئت" فأوقعهم الل من السفينة، واعد بلحر" فقال: "اا

 الغالم يميش، ودخل ىلع امللك بعّزة املؤمن ْلخِّبه بما حدث

ع قال الغالم للملك: لن تستطيع أن تقتلِن إَل إذا فعلت شيئا، وهو أن جتم
انلاس، ثم تعلقِن ىلع جذع شجرة، ثم حتمل سهًما لرتمِن به، وتقول "بسم 

" ثم ترمِن به، ففعل امللك ذلك، فقتله، فلما رأى رب هذا الغالم  الل
، وحصل عكس ما مجيعهم وا أن الل حق، فآمنوا باللانلاس ذلك عرف

 .أراد ذلك امللك الاكفر
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 فوائد من القصة: 

  الساحر.خطر السحر وكفر
 .أن املؤمن يبتليه الل َلختبار إيمانه
  ُاْلوم، فال يرّدهم ذلك  بتلون بأكرث مما نُبتَىل بهَكن اذلين قبلنا ي

عن دينهم، فالبد أن نكون أكرث صًِّبا وعّزة بديننا.
  عندَلبد للمؤمن أن ينسب الفضل لل تعاىل، كما فعل الغالم 

اعئه.دشفاء انلاس بِّبكة 
 ىلع إجناء عباده من الرشور، خاصة إذا دعوه.قدرة الل تعاىل 
  ادلنيا، كما حدث  ينيج بعض املؤمنني من األذى فالل قد َل

لألعىم، والرجل املؤمن، لكنه يرفع درجاتهم ف اجلّنة.
 .أهمية ادلاعء
  اتلبس األمر ىلع الغالم قبل قتل  دخطر السماع للضالني، فق

د املؤمن أم عند الساحر ادلابة واكن َل يعرف احلق إن َكن عن
الاكفر.
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 (1) بداية اخللق (12
ملا أراد الل تعاىل أن يلق البرش؛ قبض قبضة من طني األرض، فصنع منها 
َمّسًما َكلفّخار ثم نفخ فيه فجعله إنسانًا، واكن هذا هو أبونا آدم عليه 

 السالم.

ف السماء يسكن املالئكة، واكن إبليس الرجيم من اجلن، واكن صاحلًا 
من قبل، فرفعه الل إىل السماء وجعله مع املالئكة، وملا خلق الل آدم أمر 
املالئكة ومعهم إبليس أن يسجدوا حتية ْلم، واكن السجود للبرش 

كة تلحيتهم جائًزا قبل أن حيرمه الل تعاىل ف اإلسالم، فسجد املالئ 
لكهم، إَل أن إبليس الرجيم رفض، واستكِّب، وقال أنه لن يسجد هلذا 
املخلوق من طني، وقال أنه أفضل منه، ألن اجلن خملوقون من نار، فغضب 

فطلب إبليس الرجيم من  -أي حرمه وطرده من الرّْحة-الل عليه ولعنه 
ذا البرش اذلي الل تعاىل أن َل يميته، ويبقيه حيًّا إىل يوم ادلين، وقال: أن ه

ىلع خمالفة أمرك وىلع الكفر بك،  هأوسوس هل وأحرض فّضلته يلعا س
ْن تَِبَعَك ِمنُْهْم فأمهله الل تعاىل، وقال هل: ﴿  نا َجَهناَم ِمنَْك َوِمما

َ
ْمأَل

َ
أَل

مْجَِعنيَ 
َ
 ﴾.أ
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ثم خلق الل تعاىل حواء من ضلع آدم تلكون زوجة هل، وأسكنهما اجلنّة، 
يأكال منها من حيث شاءا، إَل شجرة واحدة، َل جيوز هلما   سمح هلما بأنو

 األكل منها. 

 

دخل عليهم إبليس يوما ما، وقال هلما أن الل تعاىل منعهما من األكل من 
هذه الشجرة ألن اذلي يأكل منها سيصري مثل املالئكة، أو أنه َل يموت 

هلما اْلري، وانلصيحة، فأكال منها، وعصيا الل  دأبًدا، وأقسم هلما أنه يري
زنع بلاس فاعلها، فزُنع بلاسهما، واكنت عقوبة هذه املعصية أن يُ  تعاىل،

أمر بإنزاهلما ثم  فصارا يقطفان من أوراق شجر اجلنة ليسرتا به جسديهما.  
 .إىل األرض

ر الل ْلتوب من ذنبه، فتاب، فغفيقوهلا علم الل آدم لكمات بعد نزوهلما، 
 هل. 

وَل يزال الشيطان حياول أن حيض أوَلد آدم ىلع معصية الل تعاىل، كما 
يَابَِِن آَدَم ََل َيْفِتنَناُكُم وقال: ﴿ فعل مع آدم، وهلذا حّذرنا الل منه، 

يَُهمَ  ُع َعنُْهَما بِلَاَسُهَما لرُِيِ بََويُْكْم ِمَن اجْلَناِة يزَْنِ
َ
ْخَرَج أ

َ
يَْطاُن َكَما أ ا الشا

يَاِطنَي  َسْوآتِِهَما إِناُه يََراُكْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحيُْث ََل تََرْوَنُهْم إِناا َجَعلْنَا الشا
يَن ََل يُْؤِمنُونَ  ِ ْوِْلَاَء لَِّلا

َ
 ﴾أ
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 فوائد من القصة: 

 .تكريم الل تعاىل ْلدم وذريته
   معها، وأن املرأة خملوقة من ضلع الرجل، ذلا عليه أن يكون رفيقا

حيفظها وحيِميها.
  مر الل تعاىل.أخطر اتلكِّّب، وخطر ترك
 .عداوة الشياطني نلا
  ِعم الل تعاىل، واتلعّري من ُسبل اللباس الساتر للبدن من ن

الشيطان.
 .وجوب احلذر من مكر الشيطان
 .ليس لك من يّديع أنه يريد اْلري بنا صادق
 تعاىل يقبل توبة عباده. أهمية اتلوبة، وأن الل 
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 (2بداية اخللق ) (13
( وقال هو واذلهيب: ىلع رشط 3257( وقال: حسن صحيح، وأخرجه احلاكم )3076الرتمذي ) روى -50

مسلم. وقال احلويِن ف "صحيح القصص انلبوي": هذا حديث صحيح.

ذريته لكهم، لك البرش اذلين   منه  مسح ظهره فأخرجملا خلق الل تعاىل آدم  
، وجعل للك واحد منهم بني عينه نوًرا، سيخلقهم الل تعاىل إىل يوم القيامة

، مَ  ن هؤَلء؟ فقال: هؤَلء ذريتك، ثم عرضهم ىلع آدم، فقال آدم: أي ربِّ
، من  فنظر آدُم فرأى رجاًل أعجبه انلور اذلي بني عينيه، فقال: أي ربِّ

ياِتَك ُيَقاُل هَلُ َداوُدُ َهَذا رَجُ  هذا؟ فقال: "  َمِم ِمْن ُذرِّ
ُ
" يعِن داود ٌل ِمْن آِخِر األ

: فقال آدم،  " ِستِّنَي َسنَةً ":  ؟ قالرَبِّ َكْم َجَعلَْت ُعْمَرهُ " انليب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال آدم: 
ْربَِعنَي َسنَةً " 

َ
، زِْدُه ِمْن ُعْمِري أ ْي رَبِّ

َ
 ]انتَه املقصود من احلديث[ ".أ

 

ْشَهَدُهْم تعاىل: ﴿قال الل  
َ
ياتَُهْم َوأ َخَذ َربَُّك ِمْن بَِِن آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

َ
َوإِْذ أ

ْن َتُقولُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة إِناا ُكناا 
َ
لَْسُت ِبَربُِّكْم قَالُوا بىََل َشِهْدنَا أ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ىلَعَ أ

 ﴾َعْن َهَذا اَغفِِلنيَ 

 

لَْسُت لق؛ أشهدهم شهادة احلق، فقال هلم: ﴿ فحينما أخرج الل هؤَلء اْل
َ
أ

، فشهدنا مجيعنا بأن الل تعاىل هو ربنا. ﴾بىََل َشِهْدنَا﴾؟ قالوا: ﴿بَِربُِّكمْ 



 

 القصص  - السادسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

187 

 نذكر ما حدث ف احلياة السابقة؛ أرسل وملا خلقنا ف هذه احلياة، وحنن َل
 هلإ يِّبونا بهذه احلادثة، ويعلمونا كيف نعبد ربنا، وأنه َلإْلنا رساًل 

 ة ألحد غريه.دغريه، وَل جتوز العبا

 

ْن قال تعاىل: ﴿ 
َ
بنَْيَ أ

َ
بَاِل فَأ رِْض َواجْلِ

َ
َماَواِت َواأْل َمانََة ىلَعَ السا

َ
إِناا َعَرْضنَا اأْل

نَْساُن إِناُه ََكَن َظلُوًما َجُهوًَل  ْشَفْقَن ِمنَْها وََْحَلََها اإْلِ
َ
 ﴾.حَيِْملْنََها َوأ

 

علينا األمانة، وخرينا، إن كنا قادرين ىلع حتّملها، بأن فقد عرض الل 
يكلّفنا باتلاكْلف الرشعيّة، ويعطينا العقول، والقدرة ىلع خمالفتها، فإن 
خالفناه اعقبنا، وإن أطعناه أثابنا، وأدخلنا اجلنّة، أو جيعلنا كغرينا من 

مؤمنة  املخلوقات َل إرادة نلا، وَل قدرة نلا ىلع الكفر، فلك املخلوقات
َل يمكنها أن تكفر، وباملقابل فالل تعاىل لن يثيبها، ولن يعاقبها، فاختار 

لقدرة ىلع خمالفة األوامر، لعلنا نطيعه اإلنسان أن جيعل الل فيه اإلرادة، وا 
 ]راجع تفسري الطِّبي[  بإرادتنا فنستحق دخول اجلنّة، واحلصول ىلع نعيمها.
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 فوائد من القصة: 

  ىلع اْللق.قدرة الل تعاىل
  مجيع انلاس َخلََقهم الل ف اعلم آخر قبل أن يعيد خلقهم ف اعملنا

هذا.
 .لك البرش شهدوا ىلع ربوبية الل تعاىل، فال جيوز ألحد إنكارها
 مجيع املخلوقات، ألن املخلوقات لكها مؤمنة. الاكفر أسوأ من 
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قصة صاحب اخلشبة (14
( عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. 2291ابلخاري ) روى  -51

َكن رجل من األمم السابقة حمتاًجا بلعض املال، فطلب من شخص أن 
د شهد ىلع ذلك ادلين، فقال: َل شهيبعض املال، فقال هل: إيتِن بمن ييسلفه  
، وحددا موعًدا أقرضه املالقال: "رضيُت بالل" وإَل الل تعاىل، ف عندي

 .إلاعدة ادلين

ذهب الرجل ْلعيده، واكن عليه أن يقطع ابلحر   ؛حان موعد إاعدتهحينما  
حفرها، ووضع املال إَل أنه لم جيد سفينة، فأخذ خشبة وْلصل إىل ادلائن،  

 مهللا ا" : ورماها ف املاء وقال وكتب ورقة يِّب فيها أن املال لفالن، فيها،
لَْف ِدينَاٍر، فَسَ 

َ
ِّنِّ ُكنُْت تََسلاْفُت فُاَلنًا أ

َ
لَِِن َكِفياَل، َفُقلُْت: َكىَف إِناَك َتْعلَُم أ

َ
أ

لَِِن َشِهيًدا، َفُقلُْت: َكىَف بِا للبِا
َ
َشِهيًدا، فََريِضَ  للَكِفياًل، فََريِضَ بَِك، وََسأ

قِْدْر، َوإِِّنِّ 
َ
ي هَلُ فَلَْم أ ِ ْبَعُث إَِْلِْه اذلا

َ
ِجَد َمْرَكبًا أ

َ
ْن أ

َ
ِّنِّ َجَهْدُت أ

َ
بَِك، َوأ

ْستَوِْدُعَكَها
َ
ين ىلع اجلانب ، واكن الرجل صاحب ادلماها ف ابلحرفر، " أ

اثلاِّن من ابلحر ينتظر أن يأيت الرجل، فرأى اْلشبة، فأخذها ْلجعلها 
 .، ووجد الورقةحطبًا يستدفئ بها، فوجد ماهل فيها

أخذ ألف دينار أخرى وسافر و قرضستَ بها المُ كفر سفينة أخرًيا، جاءت
متأكًدا من أن اْلشبة وصلت إْله، فلما إىل صاحب ادلين، ألنه لم يكن  
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وصل إىل الرجل، اعتذر منه عن اتلأخر، وقال هل أنه أتاه باملال، ولم يذكر 
هل قصة اْلشبة. فسأهل صاحب ادلين: هل أرسلت املال مع أحد؟ قال: َل، 

 فقال الرجل: فقد أّدى الل عنك دينك، فانرصف راشًدا.

 

 : فوائد من القّصة

 يك ألصحابه قصص من سبقهم ليستفيدوا َكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حي
منها، ويقتدوا بما فيها من صالح.

  أمانة الرجل اذلي استقرض املال، وارساهل املال ف اْلشبة مع وجود
احتمال كبري أن يضيع، ومع ذلك ركب بعد هذا وذهب إىل 

صاحب ادلين.
  أمانة 
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من رغب عن سنيت فليس مين (15
ريض الل عنه ( عن أنس بن مالك1401(، ومسلم )5063ابلخاري ) روى -52

أمهات املؤمنني عن جاء ثالثة أشخاص إىل بيوت أزواج انليب ملسو هيلع هللا ىلص ليسألوا  
هم يرون عبادته ف املسجد وكيفيتها، ف عبادة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ف بيته

، فأرادوا أن يقتدوا به ويعملوا بعمله اذلي يعمله ف فقط وخارج ابليت
خِِّبوا بها أرادوا أن يزيدوا عليها، ويتقربوا إىل الل تعاىل 

ُ
بيته، فلّما أ

 بأعمال لم يعملها رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال أحدهم: لن أتزّوج.

 وقال اْلخر: سوف أصوم لك يوم، فال أفطر أبًدا.

 .سأقوم أصل لك الليل فال أنام وقال اثلالث: 

الل تعاىل، فإن الل سيثيبهم  يظنون أنهم إذا فعلوا ذلك بنيّة اتلقّرب إىل
ولعلهم لم ينتبهوا إىل أن العبادة َل تكون صحيحة إَل إذا وافقت ىلع ذلك، 

 هدي انليب ملسو هيلع هللا ىلص.

أخِّب انلاس أنه يصوم أياًما ويفطر أياًما ،  فلما عرف رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بفعلهم
أخرى، وأنه يزتّوج، فال يمتنع عن الزواج، وأنّه يقوم قسًما من الليل 

 (َمْن رَِغَب َعْن ُسنايِت فَلَيَْس ِمِنِّ يصل، وينام قسًما منه، ثم قال: )
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 فوائد من القّصة: 

 .حرص الصحابة ىلع تعلّم ادلين، وهذا ما َل بد نلا من فعله
 .ليس لك ما نتخيل أنه عبادة، يكون مقبوًَل عند الل تعاىل
 دها الل وجاءت  أراَل يصح لإلنسان أن يعبد الل إَل بالطريقة اليت

 عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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 يدخل اجلّنة منآخر  (16
يقعوا لقد أخِّبنا رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أن املسلمني اذلين عصوا الل تعاىل ولم 

واعقبهم الل تعاىل بانلار، فإنه سريْحهم بعد ذلك ويرجهم منها  بالكفر
 إىل اجلنة.

 ( عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص 186(، ومسلم )7511(، )6571ابلخاري )روى  -53

قال لل تعاىل أن فبوجهه إىل انلار،  متّجهٌ رجل  :آخر رجل يرج من انلار
منها، فقال هل حّر جهنّم قد أهلكه، ونارها أحرقته، وداع الل أن يرجه 

لَِِن َغرْيَهُ الل تعاىل: " 
َ
ْن تَْسأ

َ
ْعَطيْتَُك أ

َ
َك إِْن أ

ِعّزتك َل أسألك " قال: َل ولََعلا
 انلاس نعيًما. الل تعاىل، وظّن أنه أكرثَ  دَ مَ الل منها، فحَ  هُ جَ غريه، فأخرَ 

ثم رأى شجرة ىلع طريق اجلنّة، فداع الل تعاىل أن يقربه منها، ْلجلس ف 
ظلها، ويرشب من املاء اذلي ف جانبها، مع أنه اعهد الل أن َل يطلب منه 

 خمالفته هلذا العهد شيئًا غري ابلعد عن انلار، لكن الل تعاىل غفر هل
فأخذ الل عليه العهد  لعلمه بضعف هذا العبد، وشّدة رغبته بما يرى،

 ّربه الل منها.َل يطلب منه شيًئا آخر، فعاهده، فق  هجابأن إذا أمّرة أخرى  

فمكث العبد فرتة يستح أن يسأل الل ثم خلق الل شجرة أحسن منها، 
من الل تعاىل أن يقربه منها، فغفر   القرب منها، ثم لم يملك نفسه، فطلب
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ا جديًدا أن َل يطلب شيئًا آخًرا، هل نكثه للعهد، وأخذ عليه عهدً  الل
 فعاهده، فقربه منها.

يدة وقع نفس األمر، حىت صار ذلك الرجل وكما خلق الل شجرة جد
هو فسكت فرتة من الزمن، وقريبًا من اجلنّة، وسمع أصوات أهل اجلنّة، 

ْدِخلِْنيَهافقال: " حىت لم يعد يتمالك نفسه،  مع بدخوهلا،  اط
َ
، أ ْي رَبِّ

َ
فقال   " أ

َل َغرْيَ َما  الل تعاىل هل: " 
َ
ْن ََل تَْسأ

َ
ْعَطيَْت ُعُهوَدَك َوَمَواِثيَقَك أ

َ
لَْسَت قَْد أ

َ
أ

ْعِطيَت 
ُ
ْغَدرَكَ  ؟أ

َ
" فال يزال يدعو ويترضع إىل الل َويْلََك يَا اْبَن آَدَم َما أ

ْنيَا  تعاىل حىت ضحك الل تعاىل منه، ثم قال هل: "  ْعِطيََك ادلُّ
ُ
ْن أ

َ
يُْرِضيَك أ

َ
أ

نَْت   " فظن الرجل أن الل يستهزئ به، وقال: " َمَعَهاَوِمثْلََها 
َ
تَْستَْهِزئُ ِمِنِّ َوأ

َ
أ

ف !"، فضحك الل تبارك وتعاىل من الكمه، ثم سأهل عّما يريد رَبُّ الَْعالَِمنيَ 
 .اجلنّة

أنهار؟ بيوت؟ خَدم؟ ذهب؟ البساط   )سؤال للطالب: ماذا قد يطلب اإلنسان من الل تعاىل؟
 (الطائر؟

الرجل يتمَّن، ويطلب لكما يمكن أن يطر ف باهل، والل تعاىل  فصار
قال الل تبارك يذكره بأشياء لم ختطر ىلع باهل فيطلبها من الل تعاىل، ف

 وتعاىل: "لك هذا وعرشة أمثاهل".
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 فوائد من القصة: 

 .من مات ىلع اإليمان فإنه سيدخل اجلنة حىت ولو عوقب بانلار
  ،واستجابة الل تعاىل للايع.فضل ادلاعء
 لو أن ذلك الشخص داع غري الل فهل سيستجيب هل؟
 نه اعص أخرجه من انلار، ومع أنه نكث بعبده، فمع أ رْحة الل

العهود غفر هل، فكيف بمن َكن صادقًا مع الل!
  ،الل تعاىل يضحك، وضحك الل تعاىل َل يشبه ضحك املخلوق

وق.ألن الل تعاىل َل يشبه املخل
  مدى انلعيم اذلي ف اجلنة، فإذا َكن أقل أهلها هل عرشة أضعاف

 ما يتمَن، فكيف باملّتقني؟
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 .ملسو هيلع هللا ىلصاخلضر النيب مع  ملسو هيلع هللا ىلصقصة موسى  (17
 ( عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.2380مسلم )و(، 112ابلخاري ) روى -54

 بعض املستمعني: هلأسيطب ف بِن إرسائيل، ويعظهم، ف ملسو هيلع هللا ىلصقام موىس 
ألنه قال عن نفسه الل عليه،  َب ، فعتِ " أنا أعلم"فقال:  "ي انلاس أعلم؟"أ

عبدا من عبادي  ، فأوَح الل إْله: أنا أنه هو األعلم، ولم يقل "الل أعلم" 
فسأل موىس ملسو هيلع هللا ىلص رّبه، كيف يصل إىل  بمجمع ابلحرين، هو أعلم منك.

اذهب إىل : فجاءه اجلواب أن ذلك العالم؟
، فإذا سلّة اْحل حوتا فََمَمع ابلحرين، و

فسافر إىل ، ضاع منك احلوت فستجد الرجل
، َممع ابلحرين مع رجل اسمه يوشع بن نون

ومشيا حىت وصال إىل ، سلّةوْحال حوتا ف 
هما وناما، فانسل احلوت أسيضعا رو و صخرة

وزحف إىل ابلحر. استيقظ مرىس  السلّةمن 
انطلقا بقية ْللتهما ويومهما، ملسو هيلع هللا ىلص ويوشع و

لفتاه: آتنا  ملسو هيلع هللا ىلص قال موىس صار الصبحفلما 
]يعِن  غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا

اوز املاكن اذلي جتحىت  ملسو هيلع هللا ىلص اتلعب، ولم جيد موىس تعبنا من هذا السفر[
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أنه أضاع احلوت، ويريد أن يرجع إىل ، فقال هل فتاه:  اذلهاب إْلهب  ه اللأمر
ة، ألنه أنه َكن ينتظر هذه اللحظ ملسو هيلع هللا ىلص: قال موىس الصخرة ْلبحث عنه، ف

 رجاًل  سيجد الرجل الصالح حيث أضاع احلوت، فرجعا إىل الصخرة فرأيا
من أين عرفت هذه  :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال اْلرضملسو هيلع هللا ىلص موىس عليه ، فسلمجالًسا
 قالثم بِن إرسائيل؟ قال: نعم، نيب ؟ فقال: أنا موىس، فقال: موىس اتلحية

ا، قال: إنك لن تستطيع ميع صِّبً ، فهل أتبعك ىلع أن تعلمِن: موىس ملسو هيلع هللا ىلص
وذلك ألن الل علمه أموًرا من الغيب، وكفه بمهام قد َل يتضح سببها ملن 

، ، لكن موىس ملسو هيلع هللا ىلص قال أنه سيصِّب ىلع رؤية ذلكما وراءها َل يعرف
فاشرتط عليه اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص أنه عندما يرافقه أن َل ، سيطيع اْلرض ملسو هيلع هللا ىلصو

فانطلقا يمشيان ىلع ساحل ابلحر، يسأهل عن يشء، حىت يِّبه هو به. 
فحملوهما ف السفينة حملوهما، ْل ا أصحابهابهما سفينة، فُكموفمرت 

 بغري ثمن، ألنهما َكنا يعرفان اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص.

نقر ثم ىلع حرف السفينة،  ووقف جاء عصفورأثناء ركوبهم ف السفينة 
ملسو هيلع هللا ىلص ملوىس ملسو هيلع هللا ىلص أن علمهما  ابلحر، فقال اْلرض يرشب مننقرة أو نقرتني 

َكنلقرة اليت نقرها العصفور بالنسبة هلذا ابلحر بالنسبة لعلم الل تعاىل 
 الواسع. 
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: قوم ملسو هيلع هللا ىلص لوح من ألواح السفينة، فزنعه، فقال موىسأمسك اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص ب
؟ قال: ألم أقل إنك لن  أجر، وأنت كرست سفينتهم تُلغرقهمْحلونا بغري 

  فإِّن نسيت. تؤاخذِّن : َلموىس ملسو هيلع هللا ىلص قالفتستطيع ميع صِّبا؟ 

، فقال له اْلرَض ملسو هيلع هللا ىلصتقيلعب مع الغلمان، ف اغالم  رأيافا يمشيان انطلق 
؟ قال: ألم أقل لك إنك لن  كيف تقتله وهو لم يقتل أحًدا: ملسو هيلع هللا ىلص موىس

فقال موىس ملسو هيلع هللا ىلص: إن سأتلك عن يشء بعد ذلك فال تستطيع ميع صِّبا؟ 
 .تصَحبِن معك

، فرفضوا  أهلها أن يضيّفوهمافطلبوا من انطلقا، حىت أتيا أهل قرية ثم 
ألخذت : لو شئت  موىس ملسو هيلع هللا ىلصفقال  فأقامه،    ينهارفوجدا فيها جدارا يريد أن  

 ." هذا فراق بيِن وبينك" : اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص قالف، أجًرا ىلع إقامة اجلدار

ثم أخِّب اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص موىس ملسو هيلع هللا ىلص بسبب تلك األفعال اليت فعلها، فقال هل أنه 
يأخذ لك سفينة  اظالمً  احاكمً كرس السفينة ألن الل أعلمه أن هناك 

صاحلٍة بالقّوة، فأمره الل بكرس السفينة هذه ليك َل تُعجب ذلك احلاكم 
 فال يسلبها منهم.

أبويه بالطغيان  يعّذبالُل أنّه إذا كِّب فسوف  والغالم الصغري فقد عِلمَ 
 خل انلار.دليك َل يكفر وي ،وبه اوالكفر، فأمره الل بقتله رْحًة بهم
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، واكن أبوهما قبل موته قد خباأ هلما حتته ريينار فاكن لغالمني صغدأما اجل
ار لكيال دكزن ليستخرجانه إذا كِّبا، فأمر الل تعاىل اْلرض بإقامة اجل

 ينهار وينتهب انلاس تلك األموال اليت حتته.

 فوائد من القّصة: 

 ."أهميّة قول "الل أعلم
  سفر ومشقة، كما احلرص ىلع طلب العلم، حىت لو َكن ف ذلك

فعل موىس ملسو هيلع هللا ىلص ف سفره إىل اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص.
 .سعة علم الل سبحانه وتعاىل، فهو يعلم األشياء لكها، ويعلم املستقبل
  أن اْلرض ملسو هيلع هللا ىلص نيب، ألن الل أوَح إْله، وعلمه من الغيب، وقد قال

َحًدا إَِلا َمِن االل تعاىل: ﴿
َ
ْرتَََض اَعلُِم الَْغيِْب َفاَل ُيْظِهُر ىلَعَ َغيِْبِه أ

﴾ِمْن رَُسولٍ 
 ننا َل نعلم كعلم  قد يأمر الل تعاىل بأمر َل نُدرك احِلكمة منه أل

الل تعاىل، فعلينا أن نؤمن ونسلّم ألوامر الل تعاىل.
  قد حتدث أشياء قّدرها الل تعاىل، من يراها يظن أنها رش )ككرس

نلهبها السفينة( ولكنها ف احلقيقة خري، ألنها لو لم تُكرس 
احلاكم الظالم.

 .أهميّة أدب املتعلّم مع معلمه  
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 وهاجر  ملسو هيلع هللا ىلصقصة إبراهيم  (18
 ( عن ابن عباس ريض الل عنه.3365ابلخاري ) روى -55

بأمه إىل وبعد أن ُودِلَ إلبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص ابنه إسماعيل؛ أمره الل أن يرج به 
صحراء َل يسكنها أحد، فلما وصلوا مكة؛  عبارة عن مكة، واكنت مكة

نادته من ورائه: يا و ، فاتبعته أم إسماعيلومىش راجًعا إبراهيم تركهما
إىل  ْت عَ جَ رَ وإبراهيم إىل من ترتكنا؟ قال: إىل الل، قالت: رضيت بالل، 

صبيها، حىت   ترضعو  املاء اذلي َكن معهافجعلت ترشب من  ،  حيث تركها
فذهبت للبحث عن أحد يعطيها شيئًا من املاء، وابنها يتضّور املاء،  نفد

أحدا،  فلم جتدالصفا فنظرت، ونظرت  جبل ، فصعدت، جواًع وعطًشا
 تولم جتد أحدا، فذهب، ثم صعدت ىلع جبل املروةالوادي  فزنلت ف

قافلة تميش، أو أحدا يدهلا  دتبحث لعلها جت تصعد اجلبلني سبع مرات
ثم اعدت إىل ابنها تلطمنئ عليه، فسمعت صوتًا، وإذا  ،ىلع ماء، فلم جتد

املاء، فدهشت أم منها انبثق ألرض فافرضب بعقبه ف جِّبيل، هو الَملَك 
ويدر بلنها   هرشب من جعلت جتمعه لكيال يسيل ويذهب، فاكنت تفإسماعيل،  
 .ىلع صبيها
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فأتوا ا فوق تلك املنطقة، فعرفوا أن هناك ماء،  طريً فرأوا    اْلََمنمر ناس من  
سكن معك بقرب هذا املاء، إْلها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنني نلا أن ن

 فقبلت، واتفقوا أن يعطونها شيئًا مقابل أن تسمح هلم باستخدام هذا ابلرئ.

  

 اعش إسماعيل ملسو هيلع هللا ىلص بينهم، وتعلّم اللغة العربية، وتزّوج فتاة منهم.

 

لما وصل مكة وجد إسماعيل ملسو هيلع هللا ىلص يصنع انلّبال ، فاهيم ملسو هيلع هللا ىلص لزيورهجاء إبر
، لعبادته : يا إسماعيل، إن ربك أمرين أن أبِن بيتافقال هل )سهام الريم(،

: أطع ربك، قال: إنه قد أمرين أن تعينِن عليه، قال: إسماعيل ملسو هيلع هللا ىلص قالف
 إذن أفعل، فقاما فجعل إبراهيم يبِن، وإسماعيل يناوهل احلجارة ويقوَلن:

. فاكن هذا حىت ارتفع ابلناء ﴾ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴿ 
 ابليت هو الكعبة املرّشفة.
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 فوائد من القّصة:  

 الل  نّ تعاىل، فعندما علمت أم إسماعيل أ أهميّة اتلولّك ىلع الل
معها بقيت مع ابنها ف الصحراء، ورضيت بأمر الل.

  اتلولك َل يعِن عدم العمل، فأم إسماعيل سعت بني اجلبلني
تبحث عن املاء، مع كونها متوكة ىلع الل تعاىل.

 .الل ييرس األمور بطريقة قد َل ختطر ببانلا
  حسن أخالق العرب، فقد استأذنوا أم إسماعيل بأن يسكنوا ف

مقابل املاء، مع أنها امرأة وحيدة مع أجًرا بها، وأعطوها جان
رضيعها، واكن بإماكنهم أن يسكنوا ويرشبوا من املاء رغًما عنها.

 .األنبياء يعملون، ويكسبون من عملهم
 .الكعبة بُنيت بأمر خاص من الل تعاىل 
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 املسجد مُُّقاملرأة اليت كانت َت   (19
( 956(، ومسلم )460روى ابلخاري ) -56

 تدخلَكنت امرأة ف عهد انليب ملسو هيلع هللا ىلص  
تُقمُّ ملسجد، أي جتمع القمامة، 

، ويف ْللة مسجد انليب ملسو هيلع هللا ىلصتنظف و
من اللياِل توفيت، فصىّل عليها 
املسلمون ودفنوها دون أن ُيِّبوا 
رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. بعد فرتة سأل رسول 

هل أنها ماتت،  الل ملسو هيلع هللا ىلص عنها، فقالوا 
، فقالوا أنها ِّبوينفسأهلم ملاذا لم خُت 

ألجلها، وظن بعضهم   ، فلم حيبوا أن يوقظوهاتوفيت ف الليل، وقد َكن نائمً 
فالمهم رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص  ،يوقظوا رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ألجل موتها أنها أقل من أن

لوه ىلع قِّبها، د، ثم طلب منهم أن ي لعدم إيقاظه ْلقوم ويصل عليها
ْهِلَها، َوإِنا فذهب وصىّل عليها، وقال: )

َ
إِنا َهِذهِ الُْقبُوَر َمْملُوَءٌة ُظلَْمًة ىلَعَ أ

رَُها لَُهْم ِبَصاَليِت َعلَيِْهمْ   (.الَل َعزا وََجلا ُينَوِّ
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 فوائد من القّصة: 

 .اهتمام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالضعفاء واملساكني
 .عدم تكِّّب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 تم بشؤونهم.نرحم ضعفاءنا، ونه بأن اَلقتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 دعوه أن نأهميّة صالة اجلنازة، ويه صالة نصليها لل تعاىل، و

يرحم ذلك امليت.
 .كِّباء القوم جيب أن يهتموا بشؤون الرّعيّة
 .َل نقلل ِمن شأن أحد من املسلمني إذا َكن فقرًيا  أو ضعيًفا  
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 اإلسراء واملعراج. (20
عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص( 172( و)162ومسلم )(، 3207)( و279)روى ابلخاري  -57

جاء جِّبيل إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص ف ْللة من اللياِل وأركبه ىلع دابّة اسمها الُِّباق، 
ويه دابة رسيعة جدا كأنها الِّبق، انتقل بها ملسو هيلع هللا ىلص من مّكة إىل بيت 

واتلىق هناك باألنبياء صىل الل عليهم وسّلم، ثم صعد به جِّبيل املقدس،  
 .خالل املعراج، وهو اليشء اذلي يُصعد به إىل السماء من إىل السماء

 

يُل  :ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل حينما وصال إىل السماء استأذنا بدخوهلا ف  ،ِجِّْبِ
ٌد، ِقيَل: َمرَْحبًا بِِه، َونَلِْعَم الَميِجُء َجاءَ   .ِقيَل: َمْن َمَعَك؟ َقاَل: حُمَما

 

، قال ملسو هيلع هللا ىلص:   َتيُْت ىلَعَ آَدَم، َفَسلاْمُت َعلَيِْه، َفَقاَل: َمرَْحًبا بَِك ِمَن ابٍْن َونيَِبٍّ
َ
ثم أ

ة واحدة، ويلتيق ف لك سماء منها دَكن ملسو هيلع هللا ىلص يصعد السماوات واح
 فيسلم عليهم، ويسلمون عليه. باألنبياء

يُل، ِقيَل قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص:   اِبَعَة، ِقيَل َمْن َهَذا؟ ِقيَل: ِجِّْبِ َماَء السا تَيْنَا السا
َ
فَأ

ٌد، َتيُْت ىلَعَ ِقيَل:  َمْن َمَعَك؟ ِقيَل: حُمَما
َ
َمرَْحبًا بِِه َونَلِْعَم الَميِجُء َجاَء، فَأ

، فَُرفَِع ِِل ابَليُْت  إِبَْراِهيَم فََسلاْمُت َعلَيِْه، َفَقاَل: َمرَْحبًا بَِك ِمَن ابٍْن َونيَِبٍّ
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يَل، َفَقاَل: َهَذا ابَليُْت الَمْعُموُر يَُصلِّ ِفيِه لُكا يَ  لُْت ِجِّْبِ
َ
ْوٍم الَمْعُموُر، فََسأ

ٍك، إَِذا َخرَُجوا لَْم َيُعوُدوا ِإَْلِْه 
لَْف َملَ

َ
 إىل يوم القيامة.َسبُْعوَن أ

، فَإَِذا رأى انليب ملسو هيلع هللا ىلص ِسدرة املنتَه، ويه شجرة ِسدر كبرية ف أىلع السماء
ْنَهارٍ  وعند جذعها حبجم أذن الفيل َوَوَرُقَها كبري جًدا ثمرها

َ
ْربََعُة أ

َ
 .أ

 

الصالة ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واكنت َخسني صالًة يومًيا، ثم اعد فرض الل تعاىل  
بموىس ملسو هيلع هللا ىلص فسأهل موىس ملسو هيلع هللا ىلص ما صنعت،  بطريقه رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، فمر

وأنه إذا أمرهم خبمسني  فأخِّبه، فقال موىس ملسو هيلع هللا ىلص أنه جّرب انلاس قبله،
ل الل تعاىل أن يففها، ونصحه بأن يسأ صالة فستكون شاقة عليهم،
دها، دتعاىل اتلخفيف، فخفف الل تعاىل ع  فرجع رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وسأل الل

ثم رجع رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وحَك ملوىس ملسو هيلع هللا ىلص ما حدث، فنصحه أن يسأل الل 
تعاىل اتلخفيف، فعاد ملسو هيلع هللا ىلص وسأل الل تعاىل اتلخفيف، حىت جعلها الل 

وأجرها كأجر  نه سيجعلها َخس صلوات،فقط، وقال إَخس صلوات 
 َخسني صالة.

دث، فلم وأخِّب قومه ف انلهار بما ح اعد ملسو هيلع هللا ىلص إىل مكة ف نفس الليلة،
وقالوا: كيف يذهب من مكة إىل  ، واتهموه بالكذب،يصّدقه أهل الكفر
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هم القدس ويرجع ف ْللة واحدة، بالرغم من املسافة الكبرية بينهما، ف
وا رُ خِ عرضوا الكمه ىلع عقوهلم القاِصة اليت لم تُدرك قدرة الل تعاىل، فسَ 

بكر الصديق ريض الل عنه وقالوا هل أن انليب اذلي منه، وذهبوا إىل أيب 
تصدقه قال أنه ذهب إىل بيت املقدس وجاء ف ْللة واحدة، فقال أبو بكر 

يق؛ لقّوة إيمانه"  لنَِئْ ََكَن قَاَل َذلَِك لََقْد َصَدَق : " ريض الل عنه دِّ َ بالصِّ  فُسيمِّ
 بأخبار انلبّوة.

 فوائد من القّصة: 

 .قُدرة الل تعاىل
 .كرامة انليب ملسو هيلع هللا ىلص حيث رفعه الل تعاىل إىل السماء وكّمه
 .الل تعاىل فوق السماء
 .ماكنة انليب ملسو هيلع هللا ىلص بني األنبياء، حيث صىل بهم إماًما
 .حب موىس ملسو هيلع هللا ىلص نلا، إذ نصح رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بطلب اتلخفيف عنا
 .رْحة الل تعاىل بنا بتخفيفه الصلوات
  انلاس مستحيلة.قدرة الل ىلع فعل أشياء تبدو بلعض
 .نصّدق أخبار انلبّوة، ونستخدم عقلنا لفهمها َل لالعرتاض عليها
 .ماكنة أيب بكر الصديق
 .اَلقتداء بأيب بكر الصديق ف حسن اتّباعه وتصديقه 



 

 القصص  - السادسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

208 

 ماشطة ابنة فرعون (21
(، 2571(، وأبو يعىل املوصل )73وادلاريم ف الرد ىلع اجلهمية )  (،2824( و )2823أْحد )  هذا احلديث رواه -58

عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. وقال حسني سليم أسد، وشعيب األرنؤوط: "إسناده صحيح"

َما َهَذا يَا  ف ْللة اإلرساء، وجد رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص راحئة طيبة، فقال: " 
يُل   .فِرَْعْونَ َهِذِه َماِشَطُة بِنِْت ؟"، فقال: ِجِّْبِ

 

فرعون َكن حاكم مرص، واكن رجاًل 
طاغيًا َكفًرا، َكن يّديع أنّه هو اإلهل. 
واكن عنده ابنة، واكن عندها فتاة تعتِن 
بها، وترّسح شعرها، فوقع منها ف أحد 

قالت ف "،للِمْسِب ااأليام املشط، فقالت " 
بِيِك، َريبِّ َوَربُّ   بل أقصد  :فقالت  " ؟"هل تقصدين أيب:  بنت فرعون

َ
ِك َورَبُّ أ

قُوُل هَلُ 
َ
فذهبت الفتاة إىل أبيها فرعون، وقالت هل أن ، قَالَْت: قُويِل،  !؟قَالَْت: أ

ماشطتها قالت أن هناك هلإ هو إهلك وإهلها. فأت فرعون املاشطة وقال هلا: 
لَِك " 

َ
َماءِ " قَالَْت:  " َغرْيِي؟ رَب  أ ي ِف السا ِ  فرعون أن فأراد، " َريبِّ َوَربَُّك اذلا

در كبري، ووضع فيه انلحاس، وأشعل عليه يعّذبها ىلع الكمها، فجاء بقِ 
فقالت هل أنها تريد أن تطلب منه  وأراد أن يلقيها فيه، انلار حىت ذاب،
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ْن جَتَْمَع بنَْيَ ِعَظايِم َوبَنْيَ ِعَظاِم "  فقال: ما حاجتك؟ قالت: طلبًا،
َ
َحاَجيِت أ

ي حىت إذ جاء َواِحًدا َواِحًدا،    أوَلدها ف احلفرة  فألىق،  " َذلَِك لَِك " قَاَل:    " َودَلِ
هْ دور األخري، واكن طفاًل، فأنطقه الل وقال: "  ما

ُ
 ".اْصِِّبِي فَإِناِك ىلَعَ احْلَقِّ   يَا أ

 

 فوائد من القّصة: 

 .املسلم جيب أن يكون قويًّا ف قول احلق، وَل يجل من دينه
 لو حاربه أهل الكفر.ثبات املسلم ىلع دينه و
 .الل تعاىل ف السماء  
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 ال أعلوك يا رسول اهلل (22
(، وعند 2053هذه القصة مجع ملا رواه أبو أيوب األنصاري ريض الل عنه كما وردت ف صحيح مسلم ) -59

 ( بإسناد قال عنه احلاكم واذلهيب "ىلع رشط مسلم".5939احلاكم ف املستدرك )

عندما هاجر انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة انلبوية؛ نزل ف بيت الصحايب أيب أيوب 
ريض الل عنه، واكن بيته مؤلف من طابقني، فأحبا أبو أيوب األنصاري 

أن يُكرم انليب ملسو هيلع هللا ىلص فأسكنه ف الطابق األريض، وسكن أبو أيوب وزوجته 
 عنه فقال ف الطابق العلوي، ويف ْللة من اللياِل انتبه أبو أيوب ريض الل

ِس رَُسوِل الِل َصىلا الُل َعلَيِْه وََسلامَ " :  لزوجته
ْ
!!" فاستعظم أن   َنْميِش فَْوَق َرأ

يميش ف ماكن ورسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حتته، فتنىح هو وزوجته إىل جانب ابليت 
وناما هناك حىت جاء الصباح، وعرض ىلع رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أن يسكن ف 

إِِّنِّ " :  األسفل، فقال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلصاألىلع، ويسكن أبو أيوب وزوجته ف
ْفىَل لَِما َيْغَشانَا ِمَن انلااِس  ُكوَن ِف السُّ

َ
ْن أ

َ
ْرَفُق يِب أ

َ
سكناه ف  " يعِن أنأ

ََل " :  ، فقال أبو أيوب ريض الل عنهالسفل أفضل ألن انلاس يزورونه كثرًيا 
نَْت حَتْتََها

َ
ْعلُو َسِقيَفًة أ

َ
 إىل الطابق العلوي.انتقل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ف، " أ

طعام للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومن شدة حبّه للنيب لَكن أبو أيوب ريض الل عنه يقّدم ا
ملسو هيلع هللا ىلص؛ َكن ينتظر حىت يفرغ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من طعامه؛ فيأخذه ويأكل من 

 موضع أصابع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.



 

 القصص  - السادسالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

211 

ف يوم من األيام قّدم الطعام لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، واكن فيه ثوًما وبصاًل، فلّما 
الطعام، فوجد أن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص لم يأكل من  فرغ رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص؛ أخذ

اثلوم وابلصل، ففزع وذهب إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وسأهل إن َكن اثلوم وابلصل 
ْكَرُههُ حراًما، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: " 

َ
فَإِِّنِّ " : فقال أبو أيوب ريض الل عنه، " ََل َولَِكِنِّ أ

ْكَرُه َما تَْكَرهُ 
َ
سول فصار يكره أكل اثلوم وابلصل انليئان ألن حبيبه ر  ،" أ

يلىق الل ملسو هيلع هللا ىلص كرههما. وبنّي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سببًا آخًرا، وهو أنه َل حيب أن 
 جِّبيل عليه السالم ويف فمه راحئة كريهة.

 

 فوائد من احلديث: 

 ة لرسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، وأنهم قدوة نلا بهذا احلب بحب الصحا
واتلعظيم.

  السؤال قبل احلكم بالظن، فأبو أيوب ريض الل عنه عندما ظن
َما؛ لم يكتب بظنّه، بل سأل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.أن اثلوم  وابلصل ُحرِّ

 .كراهة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص للروائح الكريهة
 ملن سيواجه انلاس. صل الِنءكراهة أكل اثلوم وابل
  سوء فعل من يؤذي انلاس باتلدخني وراحئته، وبراحئة فمه بعد

 اتلدخني.
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 جرة الذهب (23
 .( عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص1721(، ومسلم )3472ابلخاري ) روى -60

جرة فيها ذهب،  أرضهف فوجد املشرتي ، أرًضااشرتى رجل من رجل 
إنما اشرتيت منك األرض، ولم  خذ ذهبك مِن،": هل قالأخذها للبائع وف
: -وقد َكن َل يعلم بوجود اذلهب سابقا-بلائع قال اف، " منك اذلهب شرتأ

خوفًا من . فلم يرض أحد منهما بأخذ اذلهب؛  ك األرض وما فيهاإنما بعت
 الوقوع باحلرام.

: ألكما ودل؟ قال أحدهما: ِل ، فقالأحد الصاحلنيإىل حتاكم الرجالن 
هذا  منيهما وأنفقوا عل زوجوهماغالم، وقال اْلخر: ِل جارية، قال: 

 منه. وتصدقا اذلهب،

 

 فوائد من القصة: 

  األمانة، مما جعل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حييك قّصة هذين الرجلني فضيلة
نلعتِّب بها.

 .أن املسلم جيب أن يتوّرع عن أخذ مال يشك ف مرشوعية كسبه 
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 السابعالفصل 
 احلفظ

 

 ، وجزء تبارك. عما  ءهذه جداول لتسميع جز 

 

ف اجلدول يوجد تاريخ للتسميع، وتاريخ للمراجعة، والُمقرتح أن تكون املراجعة  
 دروس. بعد َخسة 

عدد األخطاء، فهذه تُسّجل ويف حال َكنت كثرية يٌلزم الطالب بالتسميع  ثم هناك  
 ف ادلرس القادم مع السورة اتلاْلة.

 . 5ادلرجة من وأما اإلتقان فهو يتعلّق بصحة اللفظ، وانسيابية التسميع، 

 

ىلع  ون عدًدا من املواضع من جزء عم، فيقرأ يتار الُمختَِِّب/بالنسبة لالختبار: 
 الطالب لكمتني أو ثالثة، ويُطلب من الطالب إكمال القراءة بلضعة آيات. 
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ع  سمي 
ب 
ذول  ء عمخ  ر   ج 

تاريخ   السورة 
 التسميع 

عدد  
 األخطاء 

اإلتقا 
 ن 

تاريخ  
 املراجعة 

عدد  
 األخطاء 

اإلتقا 
 ن 

      ( 16إىل  1)  سورة انلبأ
       ( 30إىل   17سورة انلبأ )

       سورة انلبأ َكملة 
       ( 14إىل   1) سورة انلازاعت
       ( 33إىل  15) سورة انلازاعت

       سورة انلازاعت َكملة
       ( 16إىل  1) ورة عبسس
       ( 32إىل  17) ورة عبسس

       سورة عبس َكملة 
       ( 14إىل  1) سورة اتلكوير

       سورة اتلكوير َكملة
       سورة اَلنفطار

       املطففني سورة 
       سورة اَلنشقاق

       سورة الِّبوج
       سورة الطارق 
       سورة األىلع

       سورة الغاشية 
       سورة الفجر

       سورة ابلل 
       سورة الشمس 
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       سورة الليل 
       سورة الضىح 
       سورة الرشح 

       سورة اتلني 
       سورة العلق 
       سورة القدر 
       سورة ابلينة 

       سورة الزلزلة
       سورة العاديات
       سورة القارعة 
       سورة اتلاكثر
       سورة العرص 
       سورة اهلمزة
       سورة الفيل 
       سورة قريش 

       سورة املاعون 
       سورة الكوثر

       سورة الاكفرون 
       سورة انلرص 
       سورة املسد 

       سورة اإلخالص 
       سورة الفلق 
       سورة انلاس



 

 التحفظ   - السابعالفصل  تعليم األطفال اإلسالم 
  

218 

ع  سمي 
ب 
ذول  اركخ  ي  ء ي  ر   ج 

تاريخ   السورة 
 التسميع 

عدد  
 األخطاء 

تاريخ   اإلتقان 
 املراجعة 

عدد  
 األخطاء 

 اإلتقان 

      (16إىل  1سورة الُملك ) 
       (12إىل  7) سورة الُملك 

       (18إىل  13سورة الُملك ) 
       (23إىل  19سورة الُملك ) 

       سورة امللك َكملة 
       (16إىل  1سورة القلم ) 
       (33إىل  17سورة القلم ) 
       (43إىل  34سورة القلم )

       سورة القلم َكملة
       (8إىل  1سورة احلاقّة ) 
       (18إىل  9سورة احلاقّة ) 
       (37إىل  19سورة احلاقّة ) 

       سورة احلاقّة َكملة
       (14إىل  1سورة املعارج ) 
       (35إىل  15سورة املعارج ) 

       سورة املعارج َكملة
       (12إىل  1سورة نوح ) 
       (21إىل  13سورة نوح ) 

       سورة نوح َكملة
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       (7إىل  1سورة اجلن ) 
       (13إىل  8سورة اجلن )
       (20إىل  14سورة اجلن ) 

       سورة اجلن َكملة
       (13إىل  1سورة املّزمل ) 
       (19إىل  14سورة املّزمل ) 

       سورة املّزمل َكملة 
       (17إىل   1سورة املّدثر ) 
       (31إىل  18سورة املّدثر ) 
       (47إىل  32سورة املّدثر )

       سورة املّدثر َكملة
       (15إىل  1سورة القيامة ) 
       (25إىل  16سورة القيامة ) 

       سورة القيامة َكملة
       (11إىل  1سورة اإلنسان ) 
       (22إىل  12سورة اإلنسان ) 

       سورة اإلنسان َكملة
       (19إىل  1سورة املرسالت ) 
       (34إىل  20سورة املرسالت ) 

       سورة املرسالت َكملة
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ء عم ر  ي  ج 
ار ف  ي  ي 

 الاخ 
 

 ___________________تاريخ اَلختبار: 
 ___________________ ماكن اَلختبار:

 

 العالمة انلهائّية   اإلتقان  األخطاء  
ينقص منها عدد األخطاء، ولك ما نقص من   100    1املوضع 

 .5اإلتقان اذلي عالمته من 
 
 
 
 

 

    2املوضع 
    3املوضع 
    4املوضع  
    5املوضع 
    6املوضع  
    7املوضع 
    8املوضع  

 

 ملحوظات:

 

 __________________|________________اسماء املخَتِِّبين:  

 __________________|________________   توقيع املخَتِِّبين:
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ارك ي  ء ي  ر  ي  ج 
ار ف  ي  ي 

 الاخ 
 

 ___________________تاريخ اَلختبار: 
 ___________________ ماكن اَلختبار:

 

 العالمة انلهائّية   اإلتقان  األخطاء  
ينقص منها عدد األخطاء، ولك ما نقص من   100    1املوضع 

 .5اإلتقان اذلي عالمته من 
 
 
 
 

 

    2املوضع 
    3املوضع 
    4املوضع  
    5املوضع 
    6املوضع  
    7املوضع 
    8املوضع  

 

 ملحوظات:

 

 __________________|________________اسماء املخَتِِّبين:  
 __________________|________________   توقيع املخَتِِّبين:
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ع  سمي 
ب 
ذول  يخ  جست 

ال
 ا سماء الله 

أسماء لك درس، وأربعة ف   ست ، سيحفظ الطالب منها 58عددها  11صاألسماء اليت وضعتها ف 
 وَلبد من لزوم الرتتيب لتسهيل احلفظ والتسميع.   (أي سطر ف لك مرة) األخري

تاريخ   
 التسميع 

عدد  
 األخطاء 

تاريخ   اإلتقان 
 املراجعة 

عدد  
 األخطاء 

 اإلتقان 

      األول السطر
       اثلاِّنالسطر 

       السطر اثلالث
       السطر الرابع

       السطر اْلامس
       السطر السادس

       السطر السابع
       السطر اثلامن
       السطر اتلاسع
       السطر العارش

ي  
ة  الطالب  ف  ي  درخ 

هائ 
ع الي  سمي 

الت 
 

 يضعها املدرس ىلع اإلتقان. 13وتبىق يرسد الطالب مجيع األسماء، وُيتصم منه عالمة ونصف ىلع لك اسم نسيه، 
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ب   خادت  ع الا  سمي 
ب 
ذول   خ 

 رقم  
حة  احلديث 

صف
ال

 

تاريخ  
 التسميع 

عدد  
 األخطاء 

تاريخ   اإلتقان 
 املراجعة 

عدد  
 األخطاء 

 اإلتقان 

1-  8       
2-  9       
3-  10       
4-  11       
5-  24       
6-  28       
7-  28       
8-  28       
9-  29       

10-  29       
11-  31       
12-  31       
13-  36       
14-  37       
15-  40       
16-  40       
17-  41       
18-  42       
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ي  
ار ف  ي  ي 

وي  الاخ  ي 
ب  الي   الجذت 

 

 ___________________تاريخ اَلختبار: 
 ___________________ ماكن اَلختبار:

 

 العالمة انلهائّية   اإلتقان  األخطاء  
ينقص منها عدد األخطاء، ولك ما نقص   100    1املوضع 

 . 5من اإلتقان اذلي عالمته من  
 
 
 
 

 

    2املوضع 
    3املوضع 
    4املوضع 
    5املوضع 
    6املوضع 
    7املوضع 
    8املوضع 

 

 ملحوظات:

 

 __________________|________________اسماء املخَتِِّبين:  
  __________________|________________   توقيع املخَتِِّبين:
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 املراسلة
 

 

 

هذا القسم خاص للمراسلة بني املدرس وويل األمر، يكتب ف املدرس 
 .وامللحوظاتالواجبات 

 

 

 كتب فيها تاريخ الواجب. : يُ خانة اتلاريخ 

 الطالب.  ف به: يُكتب فيها اليشء املُكّ خانة الواجب

 الطالب، ف الواجب السابق، وغريه من امللحوظات.: يكتَب فيها مستوى ملحوظات املدرس

: ذلك ليستبني املدرس من أن ويل أمر الطالب قد قرأ ما كتبه توقيع ويل األمر 
 املدرّس. 
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 حل الواجبات
 

 

 النشاطات غير المرقمة ال إجابة لها هنا، وإنما تكون من اجتهاد الطالب مع مشاركة األهل.

 فيمكن أن يضع الطالب بمساعدة ولي أمره إجابة من عنده.كثير من اإلجابات ال يلزم أن تكون حرفية، 

البد من حل الواجب بمساعدة األهل قبل النظر في الحل هنا، فلغرض من إضافة الحل هو التأكد من صحة 

 الجواب.

 

 

 : يرتب األركان من األعلى كما في ترتيب الحديث 1نشاط  

لصالة في العمودين الذين في األسفل،  ( يجعل الشهادتين وا2( الشهادتان والصالة ) 1: )2نشاط  

 وباقي األركان فوق. 

( في األعلى "ال إله إال هللا محمد رسول هللا"، وفي األخير  2( باألعمال الصالحة ) 1: )3نشاط  

"إماطة األذى عن الطريق"، وفي الباقي يكتب أموًرا من األعمال الصالحة، كالصالة، وبر الوالدين،  

 لخ. واإلحسان إلى الفقير...ا

( اإلحسان، ألنها أعلى الدرجات |أو|  2( اإلحسان في األعلى، ثم اإليمان، ثم اإلسالم )1: )4نشاط  

 ألن المسحين أقرب الناس إلى هللا... 

 ( هللا، األحد، الصمد. 3( هللا، الحي، القيوم، العلي، العظيم. )2( هللا، الرحمن، الرحيم )1: )5نشاط  

 : اإلشارة على الثالثة. 6نشاط  

( أندم، واستغفر هللا وأتوب إليه،  2( ال، ألن ذلك من الجرأة على األمور الغيبية )1: )7شاط  ن

 وأحاول أن ال اكرره. 

 : موسى ملسو هيلع هللا ىلص. 8نشاط  

( ال نفعل أموًرا  3( ألن هللا يجعل لنا الخير في كل األمور )2( يسعى ويجتهد ويتوكل )1: )9نشاط  

 ال يحبها هللا. 

 الحسن – : الصحيح 10نشاط  
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 ( بِدَعة. 3( ال )2( ال )1: )11نشاط  

( أن يمر من خلف المصلّي، فإن لم  2( ليمنع اآلخر من المرور أمامه وهو يصلي )1: )12نشاط

 يستطع؛ ينتظر. 

 : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته. 13نشاط  

 نس بحيث ال يصح أن يلبسها الجنس اآلخر. : يذكر أسماء األلبسة الخاصة بكل ج14نشاط  

 ( لكيال ينتشر شيء من فمه ويضايق الناس. 1: )15نشاط  

   : 16نشاط  

 ✓  

 ✓ ✓ 

  ✓ 

 ✓ ✓ 

..  )حاولوا جعل الطفل يبحث عن الجواب في المخطط، فإذا لم يجد الشخص يضع  :17نشاط  

  العم /  ✓خال األم /  ✓ابن زوج األم /  جد األب  / ✓أخو الزوج/  ابن العم/  : والجواب

 جد الجد.  ✓زوج ألخت / 

..  : )حاولوا جعل الطفل يبحث عن الجواب في المخطط، فإذا لم يجد الشخص يضع18نشاط  

أخت   زوجة األخ /   عمة األب /  ✓زوجة العم /  ابنة الخالة /  اخت الجدة /  ✓: والجواب

 بنت االبن.  ✓أم الجد /  ✓الزوجة / 

 ( صدقة. 2: )19نشاط  

 ، الناتج هو قيمة الزكاة. 40: نقسم المبلغ على 20نشاط  

 5|   7|   2 |  7|  7|    7+6|  7|  7+6|  5|  5+4+3+ 2+1|  5|  3+1|  1: 21نشاط  

 4|  )له ما في السماوات وما في األرض( 2+1|  4|   4+3|  2|  1|  4+1: 22نشاط  

 11|  10|  11|  6|  4|  3: 23نشاط  

 8+ 7|   6+5|  3+2|  1: 24نشاط  

 8+7|  6|  5+4|  3|  1: 25نشاط  

 14|  19|  12|  19+18+17|  15إلى9|  8|  19|  5+4|  1: 26نشاط  

 4|  5+4|  3|  2|  3: 27نشاط  

   6|  8+7|  5|  5|  5|  4|  6: 28نشاط  

   8+7|  4|  5|  2: 29نشاط  
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 10|  11|  8|  5|  6إلى1|  1: 30نشاط  

 8|  6|  1: 31نشاط  

 8|   6|  5|   5+4+3+2|  2+1: 32نشاط  

 3|  3|   3|   3|   3+2|  3+2: 33نشاط  

 4|  3|  2+1|  1|  1: 34نشاط  

 3|  5|  1: 35نشاط  

 3|  4|  4+3+2+1: 36نشاط  

 6|  5+4|  7|  3|  2|   3+2+1|   6+5+4: 37نشاط  

 3|  2|  2+1|  1: 38نشاط  

 | السورة كلها  6|  3|  2|  1|  6+1: 39نشاط  

 2+1|  3|  3|  3|  3|  1: 40نشاط  

 5|  5+4+3+1|  2: 41نشاط  

 4|   4|  3|  2|  4|  3|  1: 42نشاط  

   3|  5|  5|  5|  4|  1: 43نشاط  

 6+1|   4+1|   5|   3|   6|  1: 44نشاط  
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 كلمة املؤلف
 

، واحلمد لل والصالة والسالم ىلع رسول الل، وىلع آهل  بسم الل
   وصحبه ومن اقتىف أثرهم وانتهج منهجهم إىل يوم ادلين. 

 وبعد 

 

ه للجيل الصاعد ف مسجدنا؛ سَ رِّ دَ فقد حبثت عن كتاب لألطفال نلُ 
فلم أجد ما يريض غليل، ففكرت جبمع كتاب يتضمن العقيدة،  

لقصص، مع جداول التسميع، حبيث  واْلداب، والسلوك، واتلفسري، وا 
الل، وبدأت  كتاب آخر. وقد استعنت إىل َل حيتاج املدرّس معه 

نفًعا ِل عنده، ونفًعا  أكتب عىس أن جيعل الل فيما بكتابته، 
 للطالب. 

 

 تم الكتاب بفضل الل ومنّته وكرمه. و
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وإِّن قد اعتنيت بهذا الكتاب من حيث املحتوى عناية خاّصة،  
ه، والتسليم  ب واْلقني    فيه ما يزرع ف الّطفل قّوة ادّلين، وحبّه، وجعلت  

وزرع هذه املعاِّن ف نفس الطفل َل   وتعظيم ادلْلل. هل، وتعظيمه، 
، وتركزيه  املعلّم أسلوب يكيف فيها املحتوى، بل َلبد من أن يرافقها 

، وهو دور َل يقل  دور األهلثم يأيت  عليها، ومشاركته الطالب فيها،
هو األساس، فإّن الطفل اذلي   األهل ور د تاب واملعلّم، فر الكِ عن دو

إن رأى أهله  يتعلّم الصالة ف ادّلرس؛ َلبد أن يراها ف ابليت، ف
وكذا احلال ف غري    !  هاتعظيمُ  قلبه يُغرس فسمفّرطني بها، فكيف 

أن يسعوا ْلكونوا قدوة ألبنائهم ف من تلك املسائل، فالبد لألهل 
املدرّس، فإنه ف نظر الطالب هو    ا أيًضاالرشيعة. كما أويص بهذ أمور  

سوء   وأالعبث،  الطالب ف املدراس  د جَ ل الرسيم للين، فإن وَ ثِّ مَ المُ 
 موضعها، أو اتلميزي بني الطالب  رياإلهمال، أو الشّدة ف غ وأاْللق، 

اق، أو وجده  بغري حق، ينتيم  أو وََجد مظهره فيه تشبًُّها بمظهر الُفسا
فلك ذلك مما يؤثّر سلبًا ىلع دين الطالب،    إىل عقائد أو مجااعت حُمَدثة،

 فضال عن تعليمه؟ 
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ف هذا الكتاب إَل احلق املوافق  وأسأل الل تعاىل أن َل أكون أدخلُت 
ق عليه قول  وما َل يالف ما أطب  ، ملسو هيلع هللا ىلصملا أنزهل الل تعاىل ىلع حمّمد 

يته، وأما اتلوفيق فِمَن الل تعاىل  ، فهذا ما حترا أهل السنّة واجلماعة
وحده. وإنما حنن ساعون، وسائرون، وَلقتفاء سبيل من سبقنا من  

اؤون، فلسنا أهاًل ألن   الصحابة واتلابعني راغبون، وإنا برََشٌ خطا
نِْزَل إَِْلُْكْم ِمْن َربُِّكْم نَكون ُمتابَعون، وقال ربنا تعاىل: ﴿

ُ
اتاِبُعوا َما أ

ُرونَ َوََل تَتابِ  ْوِْلَاَء قَِلياًل َما تََذكا
َ
 ﴾ ُعوا ِمْن ُدونِِه أ

 

فليوجها ِل    ، أو وََجَد ملحوظة ىلع الكتاب؛َكن عنده ِل نصيحة  ومن 
   من خالل بريد َمموعة املوسوعة اإلسالمية:  

 

 : حممد بن شمس ادلينكتبه
 -غفر الل هل ولوادليه  -
 1440مجادى اْلخرة  28 ف

 للطبعة اثلاثلة أعدت حتريرها
 1441 ربيع األول 29 ف
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